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tiddfrFfli|rtl De Lek

Tussen Vianen en Vreeswijk l igt de rivier
de Lek, van oudsher druk bevaren door
schepen die van Amterdam via Vreeswijk naar
Keulen voeren en terug, de "Keulse vaart". Het
scheepvaartverkeer nam in de loop der ti id toe,
maar ook het verkeer over land is veel drukker
geworden. Wie van het noorden naar het
zuiden Baat of omgekeerd, moet de rivier
oversteken. In het verleden gebruikten de
reizigers daarvoor een boot of de veerpont.
Later, in 1B40, legde Rijkswaterstaat een
schipbrug in de rjvier, een serie schepen met
daarop een wegdek. Voetgangers en ri jtuigen
konden daarover ongehinderd de andere kant
bereiken. Als een schip wilde passeren, lag het
verkeer op het land sti l. Dan moest een
Bedeelte van de schipbrug uitvaren om de
waterweg vri i te maken. Bij hoog water en
i js moest de gehele brug vei l ig naar de
vluchthaven en maakte het verkeer weer
gebruik \ .  de pont.

Sinds 1936 laat  een hooggelegen
oeververbinding het verkeer ongehinderd
doorgaan, zowel over de brug als op de rivier
onder de brug. Bruggen zijn niet meer weg te
denken als schakels tussen het noorden en
zuiden van Nederland.

De veerponten waren lange ti jd alleen
van hout, evenals de oudste schipbruggen. In
de loop van de negentiende eeuw werd meer
staal toegepast, zowel in de pont als in de
ponlons van de schipbrug. In de twjntigste
eeuw ging beton een steeds grotere rol spelen.
De eerste hooggelegen brug was nog een stalen
boogconstructie, de nieuwe verkeersbrug aan
het einde van die eeuw is geheel in beton
urrSevoero.

Dit boek over de oeververbindingen
tussen Vianen en Vreeswijk (nu een deel
van Nieuwegein) gaat over de veerponten, de

schipbrug en cle vaste brug. Het gaat evenzeer
over de techniek als over de gebeurtenissen
rond de oeververbinding. Het is vooral ook een
geschiedenis van mensen, mensen die de
oeverbindingen organiseerden, aanlegden en
gebrLrikten.

Het eigendom van de Lek
Wie zich de eigenaar van de rivier de

Lek mocht Doemen was sinds onheugli jke
t i jden een twistpLrnt  tussen verschi l lende
heersers, zowel geesteli jke als wereldli jke. De
bisschoppen van Utrecht zwaaiden cle scepter
ten noorden van de Lek. De Vaartse Rijn, het
kanaal van Utrecht naar de Lek, werd in 1373
doorgetrokken naar de Lekcli jk en een slujs
maakte het mogeli jk vandaar de Lek op te
varen. Het clorp Vreeswijk dat bij de sluis
ontstond kwam tot grote bloei. De bisschoppen
van Utrecht l ieten met geld van de Utrechtse
gilden bij het dorp Vreeswijk een fort ltouwen
om de Hollandse stacl Vianen aan de overkant
in de Baten te houden. Het fort diende tevens
.r ls bescherming en verdediging van de
Vreeswi jkse sluizen. De sluis was een
belangr i jke schakel  in het handersverxeer
tussen Amsterdant, Utrecht en Keulen, de
"Keulse Vaart". Bovendien werden de grachten
van Utrecht door het inlaten van Lekwater van
verS water voorzten,

Vianen, aan de zuidzijde van cle Lek,
\  as een vr i ie l reer l i jkheid met een eigen
rechtspraak. Het behoorde de heren van
Brederode toe. Deze Brederodes hadden recht
op de gehele Lek in hun gebied, zoals graaf
Albrecht van Holland in 1402 erkende.

Aan weerszijden van een water kan
sprake zi jn van grote verschi l len tussen
mensen. Veelal wordt smalend gesproken van
"die van de overkant". Bij de Lek tussen Vianen
en Vreeswijk was dat duideli jk het geval. Als de



Toen in het begin van de
zestiende eeuw de heren van
Brcderode en het Donkapittel
van utrecht een geschil hadden,
lieten ze deze schematische
kaart tekenen van Vianen en
omgeving. Het noorden ligt links.
De Lek is geerceerd. Ven boven
naar beneden Culemborg
(aangegeven met een kasteel),
de Diefdijk, Everdingen,
Hagestein, Vianen (in een cirkell,
en Lexmond. Van Hagestein loopt
een weg ten westen om vianen
heen naar de Lek (Riksarchief

van ljtrecht).



uiterwaarden groeiden door aanslibbing, was
dat vanzelfsprekend een meevaller voor de
eigenaar van de uiterwaard. Maar wre was de
eigenaar van een middelwaard, een stuk grond
dat midden in de rivier droog viel? Een ander,
steeds terugkerend probleem, was de aanleg
van kribben. De stroom van de rivier kon
daardoor sterk veranderen, wat verlies van land
op de ene plaats en aanwas van land op een
andere plaats tot gevolg had. Mocht een
ergenaar dus een krib aan zijn land leggen?
Aan deze kwesties zijn vele tanzeveren
versleten.

Na lange disputen wees Mana van
Hongarije, regentes van de Nederlanden, het
ergendom van de rivier uiteindeli jk geheel toe
aan de graal van Brederode, heer van Vianen.
Ook de noordeli jke en zuideli jke urrerwaarden
en a es wat in de uiterwaarden was gebouwd
was zijn bezit. Zijn recht strekte zich zelfs uit
tot op de Vreeswijkse dijk, zoals de Crote Raad
In 1534 in Mechelen bevestigde. Niet veel later,
in i 546 kocht de stad Utrecht van Vianen een
urrerwaard aan de noordzijde van de l_ek,
tussen de plaats waar nu een vluchthaven ligi
aan de ene kant en de voornaven van
de Koninginnensluis aan de andere kant.
Vervolgens betwistten de Utrechrenaren de
heer van Vianen het recht om op de Lek te
vrssen. Hel recht op visserij en jacht op de lek
hoorde echter bi, het eigendom van de Lek en
was, dus toegewezen aan de graven van
!'reqerode.

Brederode, heer van Vianen, hief ook tol
van de schepen die over de Lek voeren. In juli
1562 was een zekere Aan de Brautap met
diverse 

.waren op we8 naar Utrecht. Hij
probeerde de tolheffing te ontlopen. Hij lag met
zijn schip al in de eerste kolk van de
Vreeswijkse sluis en dacht dar hij daar veil ig
was, toen de drost van Vianen het schip en de
goederen in beslag kwam nemen en naar
Vianen afvoerde. Het kwam tot een proces,
maar dat mocht niet baten, hjj moesr tol
betaten. Omdat deze kolk buitendijks lag, was

het naar de mening van Brederode het Sebied
van Vianen.

Ook het opvissen van verdronken
personen en hun bezit was aan regels was
gebonden. Het kon een aardige bijverdienste
ziin voor de schout, zijn plaatsvervanger deqrossaard, voor de chirurgijn en de toevall ige
vinders. Wanneer tegelijkertijd door bewoners
van Vreeswijk en van Vianen naar een
drenkeling werd gezocht, kon dat zelfs tot
moeil i jkheden op de rivier leiden. Het
Sebeurde eens dat waar nu de brug bij
Hagestein l igt, twee mensen een drenkeling
vonden. Ze kwamen samen tot de conclusie dat
er,niet veel dan was te halen. Om geen gedoe
re kfl lgen, keken ze eens stiekum om zich heen
en. duwden toen de drenkeling terug In de
rivier. Enkele dagen later werd hetzelfde l i jk
opnieuw gevonden, nu door twee vrouwen die
langs de rivier de was deden. Zij Baven het l i jk
aan en de drenkeling lreeg een keuflge
oegralentS.



Een pont over de Lek

In juni 1556 breidde de stad Ukecht de
sluizen bij Vreeswiik uit met een derde kolk,
wat veel werk en vertier opleverde. De
Brederodes van Vianen, aan de andere kant van
de Lek, trachtten een aandeel te kri i8en in de
handel door een pontveer in de Lek te leggen,
waarmee zowel goederen als personen werden
overgezet. Dat was immers een goede bron van
inkomsten. Toen in '1725 de Staten van Holland
de heerli jkheid en de stad Vianen kochten,
werden zij ook eigenaar van alle rechten van
Vianen en dus ook van het pontveer. Sindsdien
werd de pont in de correspondentie aangeduid
als de domaniale pont. Het bezit en de rechten
van de Staten gingen later over op het
Koninkrijk der Nederlanden.

Ook al had Vreeswijk geen recht op de
rivier, van oudsher werden natuurli jk ook
reizigers van Vreeswijk naar Vianen overgezet
door de schippers uit Vreeswijk. Zii mochten
alleen voet8angers over brengen met niet meer
bagage dan twee handen konden dragen. De
stad Utrecht zag het belang van deze diensten
in en l iet al in 1458 voor de schepen van deze
schippers op kosten van de stad een haven

Eraven ten westen van de oude sluis. Sinds
l5BB werden deze Vreeswijkse schippers voor
hel leven benoemd en waren zij ondergebracht
bi j  het  schippersgi lde van Vreeswi jk.  Zi j
werden bekend als de schippers van het
"kleine veer" of onder de naam van
Pinnemakers. \ y'anneer er geen aanbod van
reizigers w.rs maakten zij in die lege ti jd kleine
houten pinnen. In de omgeving van Vreeswijk
was veel werk dat met het water had te maken.
Daarvoor was waterdicht schoeisel nodig, zoals
leren laarzen. Voor het bevestiSen van de zool
aan de schoen werden houten pinnetjes

Sebruik, omdat die evenals het leer uitzetten als
ze nat worden, wat de laarzen of schoenen

l'.ddftil6fiInn

waterdicht maakte. Voor het maken van die
houten pinneties was weinig werkruimte nodig
en haast geen gereedschap. Het meest

Seschikte hout was dat van de Kardinaalsmuts,
een struik die ook langs de rivieren was te
vinden. Dat was dus een uitgelezen bezigheicl
voor de pontschippers in de sti l le uren. Zo
kwamen de Vreeswijkse schippers aan hun
naam,

Vianen had ook nog een kleine ponl.
Die schippers bedienden alleen voetgangers
die naar Vreeswijk wilden. De schippers van
het kleine veer werden in navolging van hun
Vreeswi jkse col lega's eveneens "pinnemakers"
genoemd. Zij hadden echter een Beheel andere
bezigheid als zij niet hoefden te varen, zij
visten op zalm. Wanneer de Vianense schippers
druk bezig waren met vissen, l ieten zij
de Vreeswijkse pinnemakers veel tochten
overnemen.

Gezicht op Vianen in 1630
(gravuro van A. Rademak€rl,



Gezicht op Vreeswrjk voor 1672.

Herkenbaar is de sluis die

toegang geeft tot de vaart, de

verbinding van Utrecht met de

Lek. De schepen op de rivier

kunnen vrachtschepen ztn en

bootjes van de pinnemakersveren

{Het lJtrechts archief}.

Gezicht op Vreeswik na 1672,

toen de Fransen de kerk hadden

verbrand (Het ljtrechts archief).

Op een sluk r iv ieI  v.rn n()g Eeerr
trveehonclercl nrclcf lcngte lagerr c[rs clr ie vcren.

De Vrer:syri j l<se l) innenrnkcrs sl()nden onclcf

het Bez.l l l  v,rn de st.rcl  Utrc( ht.  Hel

pin nenr. ikefsveof \(rn Vianen lr ' .rs het eigcnclont

van t l ie sLrr l ,  al  nra.rkte ool< Dorreinen cl.rar

.r.rnsgrr.r.rk opr, clc <l iensl cl ie het onfoctcn(l  soe(l
cn ( le rechten behccrcle v.tn lret geu,est. l le

l l footstc lx)nt wns v. lrrai I725 \, .rn de Slnlen van

l lo l lancl .  Dt '  c lomaniale l )ont  nrocht l ) i j

normnJe \\ ,alerstan(lcn .rJJeen voertrr iSen on

gocclcrcn boven een bclraalc l  gewicht

\/or\()er 'cn en t i jc lens ( lc ()v(:rkx: lr t  r l rochten clc

l)assagicfs cle l(()elsen en \\ ' . rg( 'ns niel veflnten.

A s hel l) innenr. lkcrs l)()rr lveef v.1rr Vi.rnen niel

ntocr in ( le v.1. l t [  \ \r . ]s (1(x)r h(x)11 \\ 'ntet,  tJsg.rni l

oi  stonlrwin(l  (rn zi j  vleren nicl z() InnB cloof

als cle Vreeswijkse pir-rrernnkers - r leetl  bi j

loer l lcurt  s leecls €dn v.rn de Vi . tnensc

l) innenr.rkcfs dicnst aJp cle ( lonr.rninlc In)nt. De

p.r<:htt ' r  r , .rn ( le donrnni.r lc l)()nl ! \ ' .1s vofl) l i (hl

ze cl.rn in ( l iensl te ncnren cn ze al i( l r \oof

vi j ienzevort i l l  ccnl per ( lag le l letnlcn, ntef

zelts een gtr lclen. Vcnr t le pinnenr.rkcrs rvas r l .r l
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een soort controle op de aantallen voetgangers
die anders door hen zouden zijn overgezet.

De heer van Louwenrecht in de fout?
Het gewone vissen in de Lek was aan

strenge regels gebonden.ln 1727 was dat recht
door de rentmeester van Domeinen te Vianen
verpacht aan Arie van Dongen, marktschipper
op Culemborg. Op 2 oktober kwam Arie met
zijn knecht met de schuit uit Culemborg en
merkte dat anderen in "zijn" viswater aan het
vissen waren. Ze herkenden twee mannen uit
Vreeswijk. Die sloegen op de vlucht en Arie
en zijn knecht zetten de achtervolging in.
Ze haalden ze in en zagen kans de Vreeswijkers
lrun lrele handel afhandig te maken. Arie was
niet bang, ook niet toen 66n van hen zei dat hii
aan het vissen was in opdracht van meester Jan
Jacob van Westrenen, heer van Louwenrecht,
raadsheer bij het hof van Utrecht en
hoogheemraad van de Lekdijk bovendams. Die
had hen uitgestuurd om een nrooie zooi vis te
vangen. Arie was wel gewaarschuwd zijn
handen niet te branden, maar hij nam toch al
het visgereedschap, de viswant en de vanBst
mee terug naar Vianen. De heer van
Louwenrecht, zeer ontstemd, kreeg de
drossaard van Vreeswijk zover dat hii als
represail le de schuit van Arie van Dongen in
beslag nam. Dat was niet moeil i ik, want op de
beurtvaart kwam het schip regelmatig in
Vreeswiik aan de wal. Maar het recht van
visvangst was aan Vianen, dus toen
protesteerde de drossaard van Vianen. Namens
de Staten eiste de drossaard de boot van Arie
terug,. Bovendien eiste hij dat anderen niet
meer in Arie's viswater kwan'ren of hem op een
andere manier lastig vielen. Het ergste voor de
heer van Louwenrecht was dat Arie ook de
vangst had meegenomen, een snoek vdn ruim
drie voeten lang, bijna een meter, een zalm van
vijf of zes pond en zeker nog vijf barbelen. Hii
maakte de zaak aanhangig bij het hof van
Utrecht, waar alle details breed werden
uitgemeten. Ook de Staten van Holland

bemoeiden zich er mee en dat maakte indruk.
Arie kreeS zijn schip terug en hii werd
schadeloos gesteld. Toch had de heer van
Louwenrecht niet helemaal onrechtmatiB
gehandeld. De heemraden van de Lekdiik
bovendams waren met de vroedschap van
Utrecht in 1672 oveteen gekomen dat zij niet
in de Lek mochten vissen, maar dat het wel was
toegestaan te vissen wanneer er schouw werd
gevoerd op de Lekdijk.

Een slim plan
Toen later de pontknecht van het

domaniale veer tussen Vreeswijk en Vianen
eens moest worden gearresteerd, bedacht de
drossaard samen met het gerechtshof van
Utrecht daarvoor een slim plan. Op een
zondagmiddag in september 1767, onder
kerkti jd, lag de domaniale pont bii Vianen. Aan
de overkant, bij Vreeswijk. kwam een voertuig,
een fadton, naar de veerstoep rijden. Daar
stapte een heer uit die naar de overkant riep om
hem over te zetten. De pontknecht, Claes
Hoogendoorn, gooide de pont los en voer naar
Vreeswijk. Omdat het water hooB was, had hii
nog twee andere knechten bij zich. Bij het
naderen van de oever l iet Claes zoals
gebruikeli jk de klep van de pont neer. De heer
liep naar Claes toe met de mededeling dat hij
een brief voor hem had. Claes nam de brief aan
en wilde gewoon terug gaan. Toen vroeg de
brenger van de brief of hij van de pont wilde
komen, om "even een juffrouw uit de wagen te
helpen". Toen vermoedde Claes iets, hij
weigerde en l iep terug, de pont op. De ander
trachtte Claes te8en te houden, maar Claes
stootte hem van zich af. Het vermoeden van
Claes bleek iuist, want de man met de brief was
een deurwaarder. Twee gerechtsdienaars uit
Utrecht kwamen de deurwaarder te hulp, die
midden op de pont nog steeds met Claes in
gevecht was. Claes riep naar de knecht om de
klep van de pont omhoog te halen en de pont

de rivier af te laten driiven, maar die slaagde
daar niet in. Claes kon niet tegen de overmachl



op en moest zich overgeven. De deurwaarcler
en zijn helpers trokken hem de wal op. Daar
kreeg Claes een paternoster om zijn handen
geslagen, werd in de wagen geduwd en naar
Utrecht gebracht en gevangen gezet op de
Hasenberg. De volgende dag werd hi j
aangeklaagd door de drossaard van Vreeswijk
en veroordeeld voor het begaan van excessen
en vechterijen.

Claes had geprobeerd de boot op de
rivier te kri jgen omdat hij de pont als Vianens
gebied beschouwde eD de deurwaarder daar
dus geen zeggenschap had. De magistraat
van Vianen was door deze zaak in het
harnas gejaagd en schreef een briei naar de
vroedschap van Utrecht. Die rechtvaardigde de
deurwaarder door erop te wijzen dat de pont

met de klep op Vreeswijks gebied vast had
gelegen. Bovendien had de pont door het hoge

water niet aan de reep gelegen en was hij dus
op geen enkele wijze met het grond8ebied van
Vianen verbonden. De Utrechtse vroedschap

Bebruikte zesenze\entits iolio\ellen papier om
de arrestatie van Claes te rechtvaardigen. Voor
Claes l iep het sleclrt af. Hij werd veroordeeld
tot acht dagen op water en brood.

De weg naar de pont
Over de aanlegplaats van domaniale

pont waren duideli jke afspraken gemaakt door
de gecommitteerde Raden van Holland en
WesFVriesland. De LaBe Waard, ten oosten van
de Veerweg, was kort na 1725 doorverkocht.
Daarbij was bedongen dat het klaphek ten
oosten van het veerhuis aan de Vianense kant
van de Lek daar alt i jd moest bli jven staan, maar
paarden en mensen moesten het jaagpad langs
de rivier kunnen bli jven gebruiken. Het hek is

Gezichl op Vreeswijk met rcchts

de grcte pont, geladen met een

koets (gravure naar Spilman, Het

ljtrechts archief).
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daar inderdaad bewaard. In de oostgevel van
het veerhuis moest alt i jd een raam a.lnwezig
zijn met het zicht op de overvarende pont. Het
veerhuis werd aan die zijde tegen iisschotsen
beschermd door houten "i jsbokken". Vanaf de
Zuiderveerweg liep dicht langs de rivier een
kade of dijkje n.rar de oude .lanleSplaats van de
pont, recht tegenover Vreeswijk. De kade, later
door Vianen op een breedte van twaalf voet
(vier meler) gebracht, l iep vnndf het loen nieuw
gebouwde veerhuis en werd afgezet met grote
stenen of palen. Het Berecht van Vianen had
het recht van toeganS en overpad over deze
"Kadilk". Een pad leidde vandaar naar het
zogenaamde galgenveld, de gerechtsplaats van
Vianen, in de uiterwaarden vlak bij de grens
met het rechtsgebied van Hagestein. De
eigenaar van het terrein moest toestaan dat de
galg en het rad voor het radbraken daar bleven
staan en werden onderhouden. De magistraat
van Vianen mocht de misdadigers over de
Kadijk van en naar de executieplaats voeren.
Bovendien mocht zij zonder tussenkomst van
de eigenaar op dezelfde plaats een nieuwe galg
en rad oprichten. Het stenen kippenhok dat
tegen het veerhuis was Bebouwd moest zii
echter weghalen. Al deze afspraken werden in
l72q Semaakt,  maar pas in I7J7 op schr i f t
gesteld. Ook toen duurden sommige zaken
lang.

Het iaar van verschrikking 17B7
In de vaderlandse geschiedenis is het

jaat 17a7 bii velen bekend als het jaar waarin
een groep schutters uit Couda prinses
Wilhelmina aanhield bij Coejanverwellesluis.
Wilhelmina reisde toen van Niimegen naar
Den Haag om als de vrouw van stadhouder
Willem V de zaken voor haar man in Den Haag
te regelen, want Willem kampte al enkele jaren

met de tegenstell ingen tussen patriotten en
prinsgezinden. In mei waren nog troepen van
de prins bij Vreeswijk tegengehouden door
Utrechtse tegenstanders. Holland had de
stadhouder Beschorst als kapitein-generaal en

vreesde dat de prins hulp zou kri jgen uit
Pruisen. Overal langs de grens plaatsten ze dan
ook patriottisch gezinde troepen. De bezettinS
van Vianen was zwaarder dan van vele andere
plaatsen, waarschijnli jk omdat de patriotten
daar de gevangenen hadden ondergebracht die
zij bij Vreeswijk hadden gemaakt, in de "slag
aan de Vaart". De bewoners van Vianen lieten
echter s nachts de gevangen een voor een
ontsnappen.

De bezetting werd na korte ti jd vervan-
gen door een grote ongeregelde groep van
infanteristen en arti l leristen. Voor de dragon-
ders waren maar honderd paarden beschikbaar,
soms moesten twee ruiters met 66n paard doen.
Op I juli 1787 moesten 752 manschappen
aanwezig zijn, maar er werden maat 472
geteld. 211 Mannen waren als deserteur gere-

Bistreerd. Ook menig paard ontbrak op het
appel. Het was in deze verwarde ti jd boven-
dien de grote vraag of er gevochten moest wor-
den, en tegen wie. Ceneraal-majoor Stuart uit
Schotland stelde die vraag uitdrukkeli jk. Dat
werd zo erg gevonden clat bericht daarvan naar
Schotland werd doorgegeven, waar zeer ver-
ontwaardigd werd gereageerd. Stuart kreeS een
maand de ti ld om zijn standpunt te bepalen en
te kiezen aan welke zijde hij in de toekomst
zou vechten. stuart wachtte dit niet af en hij
deserteerde met zijn hele groep van de
Hollandse naar de Celderse, oranjegezinde
zijde. Hij nam niet alleen alle vaandels mee,
maar ook de regimentskas.

Op 28 juni  werd pr inses Wilhelmina
aangehouden en teru8gestuurd. Het leek een
klein incident, maar het zou grote gevolgen
hebben. Wilhelmina ging klagen bil haar broer
Ftederik 11741-1797), de koning van Pruisen.
Frederik stuurde nog in hetzelfde jaar een
strafexpeditie om verhaal te halen en de
schande te wreken die ziin zuster was
aangedaan. Deze expeditie was grondig
voorbereid. In de morgen van 13 september
1787 ttok de hoofdmacht van het Pruisische



Kaan van omstro€ki 1800. ln do
noordwostelijke hoek van Vianon

ligt het voormaligo kastsel van

de Brederodes. De w€g naar hEt
po|rtvoer is te he*ennen, daat

stond aan de oever van de

dvier het oude voerhuis. De
schipbrug kvram vrivrel op de
plaats van het ponwgsr te
liggen, racht voor Vianen. Ten
noordwesten van Vian€n ligt in da
uhemaardon de oudo sleenoven.
Op di€ plaats is in 1936 de stalon

boogbrug gebouvrd.

leger over de dijken langs de grote rivieren van
oost naar west het land binnen. Een van de
redenen om over de dilken te trekken was de
fourage van het leger. Daarvoor werd gebruik

Bemaakt van een behoorli jke scheepsmacht.
Tegeliik mel het leger trokken schepen op met
levensmiddelen, een hospitaal en een schip
met levende have zoals schapen en varkens.
Met deze schepen werd ook materiaal
meegevoerd voor een complete pontonbrug.
Die brug was in Duitsland in drie weken
samengesteld. Het materiaal voor de ri jvloer
w.rs verdeeld over de ruim veertig pontons
waarmee de brug moest worden gevormd.
Het meenemen van zo'n brug op een lange
expeditie was voor die ti jd zeer vooruit-
strevend.

Nu was de rivier de Lek in die ti jd veel
wisselvall iger dan tegenwoordig. Soms had de
rivier te veel water, dan weer te weinig,
waarbij verraderli jke zandbanken het varen
bemoeili jkten. Heel vervelend was het
Hagensteinse rak, ter hoogte van de herberg
De Rode Leeuw, oosteli jk van het huidige
Hagesteinse stuwencomplex, De rivier maakte
daar een paar scherpe bochten. Bij ongunstige
wind en lage waterstanden was het moeil i jk om
dit traject van de Lek zeilend te passeren.
Ook het Pruisische expeditieleger kreeg met dit
probleem te maken. Vele boeren uit de omtrek
werden daarom geprest om met hun paarden
de schepen zo goed en zo kwaad als dat ging
door het Hagesteinse rak heen te trekken.

Het oponthoud bij het Ha8esteinse rak
had veel gevergd van de krachten van het
Pruisische leger. Toen na deze moeizame
passage ook nog een sterke westenwind opstak
en hel weer verslechterde, moesten opnieuw
de schepen worden getrokken door paarden.
De bemanning die bij de pontonbrug was
ingedeeld moest zich haasten en werkte lang
doot want elders werd op hun brug gewacht.
Omdat zij zolang in de weer waren geweest,
mochten zii de namiddag en de nacht van

17 september 1787 tuslen. Bijna tweeduizend
manschappen sloegen toen hun bivak op in de
uiterwaard tussen Vreeswijk en Klaphek. Alleen
de marketensters mochten het kamp in- en
uitgaan, om in Vreeswijk bier, wijn en ienever
te kopen. De staf zag 's nachts nog wel kans om
buiten de marketensters om aan twaalf f lessen
wijn te komen.

De volgende dag moest de hele groep
zo snel mogeli jk met de pontonbrug naar
Schoonhoven en Nieuwpoort varen, waar zij
de brug over de Lek moesten leggen. Zij
slaagden er in om daar in zestien uur veertig
pontons neer te Ieggen met een ri jvloer
waarover twee wagens naast elkaar konden
rijden. Die brug had dus 66n nacht op de Lek
voor Vianen en Vreeswijk gelegen, maar de
oeververbinding was bii Nieuwpoort tot stand
gebracht. Vianen en Veeswilk zouden nog
drieenvi,ft ig jaar moeten wachten op een
verbinding met een echte schipbrug.

De zesde pinnemaker bij Vianen
De Franse bezetting was een schrale

ti jd. Ook voor de zes pinnemakersschippers
van Vianen was de armoede Boed voelbaar.
Toen in december I806 een van de schippers
bij een ongeval was verdronken, vroegen de
overige schippers het bestuur van Vianen de
zesde pinnemakersplaats niet meer in te vullen.
Zi j  zouden dan gezamenl i lk  de weduwe,
Goverdina Homburg, elke week een gulden en
tien stuivers uitkeren. Coverdina ging daar mee
akkoord. Na verloop van ti jd hertrouwde zij en
anderhalf jaar later stopte de uitkering van de
collega's. Toen de gedachten weer uitgingen
naar herstel van de zesde schippersplaats
probeerde Coverdina om haar tweede
echtgenoot aangesteld te kri jgen, maar
teverBeeis. Korl daarna werd zij opnieuw en in
kommervolle omstandigheden weduwe. Op-
nieuw diende Coverdina een verzoek in bij de
stadsbestuurders voor het aanstellen van een
zesde pinnemaker.  Zi j  schreef dat z i i  a ls
geboren burgeresse van de stad en dochter van
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brave ouders, er alt i jd naar gestreefd had om op
eerli jke wijze haar brood te verdienen.
Celiefde het nu de edelachtbare heren

Boedgunstigli jk om haar zoon Cerrit de ioode,
die bij haar inwoonde, achttien jaar was en van
sti l en onbesproken gedrag, als zesde
pinnemaker te benoemen? Dat zou het
onderhoud van haar gezin, dat ook nog door
veel desastreuze ziekteD was Beteisterd, een
stuk verlichten. De stad wees het verzoek af en
Coverdina bleef arm. Pas ti jdens de Tiendaagse
Veldtocht naar Belgie werd weer een zesde
pinnemaker aangesteld, om de Srote hoeveel-
heden militairen over de Lek te brengen.

Clazina, de pachteres van het Oudslijker veer
Behalve de grote pont en de twee

pinnemakersveren waren er stroomopwaarts op
korte afstand nog twee veren, het Oudsli jker
veer en het Honswijker voetveer- Het
Oudsli jker veer bevond zich op de plaats van
het huidige stuwcomplex van Hagesrern, ren
westen van de voormalige steenfabriek De
Ossewaard. Het Oudsli jker veerhuis op de
rechter oever van de Lek bestaat nog. Het
Honswijker voetveer, ook wel het Diemense
veertje, voer heen en weer tussen de nog
bestaande herberg Lekzicht en de verdwenen
herberg De Rode Leeuw. Deze beide veren
hebben een lange geschiedenis. De heren van
Arkel maakten al in de vijft iende eeuw gebruik
van het Oudsli jker veer om aan de overkant
van de Lek strooptochten te ondernemen.

Het Oud.li i ler veer heeft vele eiBendren
en nog meer pachters gehad. Het veer kwam in
1773 in het bezit van de stad Dordrecht, uit de
erfenis van de overleden heer van Hagestein,
Trip de Marez. Het onderhoud van het veer en
de veerweg hoorden daarbij. De opbrengst van
de pont moest Dordrecht echter afstaan aan de
Waalse Cereformeerde Diaconie Armen in
Amsterdam, beter bekend als de Weeskamer.
Dat was een vreemde voorwaarde en tot ver in
de negentiende eeuw een vette kluif voor vele
advocaten.

Een nicht van de laatste eigenaat Anna
Maria van Rechteren, had grote invloed op het
stadsbestuur van Dordrecht. ln lB02 zond de
dominee uit Hagestein, die functioneerde als
rentmeester van de re8enten van de weeskamer
in Amsterdam haar een briei, waarin hij
meldde dat de paclrter van het veer was
overleden "aan een kwaadaardige galkoorts
met een rot- en zinkingkoorts en na vele
uitgestane smerten". Diens vrouw Clazina bleef
achter zonder kostwinner en in verwachting
van haar vierde kind. De dominee vroeg om
Clazina een half jaar pacht kwijt te schelden.
Anna van Rechteren stemde daar van harte
mee in.

Clazina had het als pachter van het veer
niet makkeli jk. Toen het eens zeer hoog water
was, vormde zich een grote zandplaat voor
de afvaartplaats van de pont. Volgens de
pachtcondities was het verwijderen van de
zandplaat een zaak van de pachter. Dat kostte
veel geld en intussen bracht het veer niets op.
ln de winter van 1B05 werd bovendien de
veerweg vernield door hoog water en i js. Ook
deze repdralies kwamen voor rekening van
Clazina, die niet eens wist waar ze grond kon
halen onr de weg te herstellen. Vijf maanden
lag het veer sti l  en de rentmeester v.ln het
weeshuis schreef dat lTet Oudsli jker veer Been
dui t  meer waard zou zi jn als niet  snel
maatregelen werden genomen. U iteindeli jk
kon Clazina grond kopen uit de uiterwaard
naast de veerweg voor tien stuivers "per
schaft" ,  ongeveer v iereneenhalve kubieke
meter.

Clazina bediende het veer niet zelf,
daarvoor had zij Loclewijk Heijnen uit
Nijmegen in dienst, een van de soldaten die na
zijn dienstti jd in Hagestein was Bebleven. Toen
in 1805 was vastgele8d dat de pacht van
tweehonderdvijft ig gulden per jaar tot 1808
niet zou worden verhoogd, trouwden Clazina
en Lodewijk.
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Lodewiik Heijnen en de domaniale pont
Het Oudsli jker veer bracht echte. niet

genoeg op voor het gezin van Clazina en
Lodewi jk dat na ver loop van t i jd negen
pcrsonen telde. Ook het plaatsen van borden
met daarop in drukletters "Or,rclsli jkerveer"
vefgrootte de klandizie niet. De lrcrclen gingen
meestal dezelfde weg als hun voorgangers,
waar c le Pruisen in l787 de kacner nree
a.rnmaakten. Ook bij de komst van de Fransen
werden borden vern ield.

Terwij l CI.lzina het Or.rclsli jker veer bleef
bedienen, wercl Lodewijk Heijnen de veermarr
van de grote pont van Vianen. Bij de openbare
verpachting in 1809 nanr hij cle pacht aan voor
2,125 gulden per jaar, geclurencle twaalf ja.lr
Het zat Lodewijk ecl'rter weer niet mee.
Kort  tevoren, op 30 janLrar i  1B09 was

Beheel onverwacht de noordeli jke Lingecli jk
cloorgebroken. Het water was met veel geweld
cle Vijfheerenlandcn binnengekomen en ook de
Alblassern aard kwam grotendeels onder water
te staan. Koning Loclewijk Napoleon hacl de
getroften gebieden bezocht en claar werd
henr een snel herstel van de noorcl-zuicl
verbindingen belooid. Toen Loclewijk Heijnen
aan de verpachting meedeed, rekende hij erop
clat cleze offici€le beloite sr-rel zou worden
ingelost, \4,ant dat zou een grote toename van
voertuigen betekenen voor cle veerpont. De
toestand an de Vijfheerenlanden bleef echter
zorgwekkend. Aan de diiken gebeurde lange
tijd niets en ze bleven onbegaanbaar. Ook de
lancllmuw lag sti l. Van het fruit en het gewas
kwam cle eerste jaren niets terecht. Volgens een
berekening van Lodewijk kreeg de pont zo
weinig producten te verwerken dat hij err
Clrz in.r  da;r  mnl l run k inderen geen \ icr
maanden van konclen leven. De ir 'rkonrsterl
zouden voornamelijk moeten konren van cle
p.lqqerende drlrgerrr es die .oms n]el viFr, m,rir
nreestal met twee paarden waren bespallten.
De meeste verdienste gai het overzetten van de
postkoets Brecla-Amsterdam met vier paarden,
en soms nret twee oi clrie volgwaliens. Alles bij

elkaar had het gezin een zeer karig inkomen.
De paclrt cl ie voorheen dertienhonderd gulclen
was lieweest, was nu eigenli jk veel te hooli.
Lodewijk besloot een beroep te doen op
koninB Lodewi jk Napoleon, want in de
pachtvoorwaarden was opgenomen clat
verlaging van de pachtsom mogeli jk was als na
een dijkcloorbraak de wegen van de
Vijfheerenlanclen langere ti jd onbegaanbaar
zouden zijn. Het beroep was dan ook niet
tevergeefs. In april kreeg Lodewijk antwoorcl
dat voor de pacht van het afgelopen ja.rr slechts
dertienhonderd gulden wercl berekencl. Toen
kwanr Napoleon. Hij l i j fde de Nederlanden in
en zette zijn broer Lodewijk N.rpoleon af.
Lodewijk Heijnen hoopte dat de keizer de
toezegging van koning Lodewijk ook voor de
overige jaren van het pacl'rtcontract zou laten
gelclen, maar dat kreeg hij niet Bedaan. Twee
j.1ar later, in mei 1811 overleed Lodewijks
vrouw Clazina.

lodewiik Heijnen en de keizer
ln het najaar van lBl l  nraakt keizer

Napoleon met zijn vrouw Marie Louise en een
groot gevolg een rondreis cloor de
Nederlanden. Hi j  zou van Corinchem via

Gezicht op Vianen omstreeks

1725. In het midden de grote

pont waar een huifkar op staat.

Het vierkante gebouw is de toren
van Sint-Pol, onderdeel van het

kasteel Batenstein.



Afbeelding van een veerpont.
Zo moet de grote pont in de

achttiende en negentiende eeuw

wagens en paarden over de Lek
hebben gebracht.

Leerdam en VianeD naar Amsterdam rijden. Dat
bracht in Vianen en Vreeswijk veel onrLrst onder
de bestuurders, want de keizer moest daar de
Lek oversteken. Keizerli jke orders bepaalden
hoe de reis over land en cle overtocht van de
rivier zo veil ig mogeli jk konden plaatsvinden.
Op 26 september kwam al  ber icht  u i t
Dordrecht dat bij de doortocht van de keizer
vijft ien extra voerlieden uit Utrecht naar Vianen
zouden komen voor de verzorging van
tweehonderdvijft ig paarden met hun berijders,
die de keizer naar Utrecht zouden begeleiden.
Aan de "majre" (de burgemeester in de
Franse ti jd) van Vianen werd uitdrukkeli jk
meegedeeld dat cle manschappen op de Franse
wi,ze moesten worden ingekwartierd en de
paarden op stal gezet. Ook werd opdracht
gegeven dat bij de overtocht van de keizer de
ponten van Schoonhoven, Tienhoven en
Hagestein behoorli jk bemand moesten zijn. De
"maire" van Lexmond moest nog voor een aak

zorgen, de "maire" van Ameide voor vier
kleine vissersboten, zogenaamde hengsten, en
de "maire" van Langerak voor twee hengsten.
Later werd nog per expresse de pont uit
Krimpen naar Vianen gestuurd. Toen daar ook
de pont uit Katendrecht aankwam, bleek dat
een vergissing te zijn en de schipper kreeg
opdracht zich onverwij ld naar Corinchem te
begeven. Op de landwegen werden alle
soorten paaltjes verwijderd evenals andere
zaken die een hindernis zouden kunnen
vormen.

Op 6 oktober kwam de keizer om drie
uur aan in Vianen en nam op symbolische
wijze de sleutels van de stad in ontvangst. Met
een royaal gebaar stelde hij ter gelegenheid van
zi jn kroningsdag zeshonderd f rancs ter
beschikking voor een soldaat die bereid was
een deugdzame dochter uit het weeshuis te
trouwen. Hij gaf de raad om het geld pas uit te
reiken als het huwelijk was gesloten. Na een
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kort oponthoud zette hij de tocht naar de Lek
voort. Hoewel de domaniale pont met
Lodewijk Heijnen voor de keazer was
gereserveerd, werd deze voor anderen
aangewend. De keizer stapte vanuit zijn koets
met zijn gevolg in een gereed liggend jacht en
daarmee werd de tocht naar Utrecht aanvaard,
over de Lek en de Vaartse Rijn. Een deel van het
gevolg en vele ruiters begeleidden de keizer op
de wal. De royale geste van de keizer dreigde
de maBistraat van Vianen nog in moeil i jkheden
te brengen, want keizer Napoleon had niet
gezegd, waar het beloofde geld vandaan moest
komen. De enige ongetrouwde militair in
Vianen bleek Nicolaas Oldemarkt te zijn, die
niet meer in actieve dienst was. Ondanks de
niet geringe premie besloot hij zich niet
l ichtzinnig in zo'n avontuur te storten. Nicolaas
was reeds zeventig jaar.

Napoleon bemoeide zich ook niet met
betaling van andere rekeningen. Stalhouder
Boschaart uit Utrecht kwam er het beste van af.
Hij had er voor gezorgd direct na afloop van de
ceremonie de rekening te presenteren en die
werd hem ook vlot uitbetaald. Voor anderen,
die ook graag geld hadden gezien voor hun
werk, l iep het minder goed af. Lodewijk
Heijnen had zich van een goede bemanning
voorzien, drie man die moesten zorgen voor
het in- en uitspannen van de paarden en het op
de pont brengen van het gerei. Hij had ze ook
betaald, maar aan het eind van het jaar had hij
daarvoor nog geen cent teruggekregen. Ook in
Vreeswijk liep het met de betaline,en verkeerd
en werd het oprichten van erebogen niet
vergoed.

De Pruisen en de Russen
De geschiedenis laat zien dat het wel

of niet maken van verbindin8en over rivieren of
kanalen vaak te maken had met bezetting
of oorlog. Omstreeks 1800 hielden de Fransen
het land bezet. Na Napoleons grote nederlagen
probeerde generaal Molitot die in Nederland

de leiding had over troepen van de Franse
bezetter, om het land in het geheim te verlaten.
In de nacht van 14 op 15 november 1813
verliet hij met zijn hoofdmacht zo sti l mogeli jk
Amsterdam en trok naar Utrecht. Vandaar trok
hij in de nacht van 17 op 18 november naar
Corinchem, dat moest worden verdedigd om
de aftocht te dekken. Over een breed front
werden de troepen met de ponten over de rivier
de Lek gebracht. Wanneer bij Vianen alle
mensen werden ingezet, konden met de pont
per keer drie ri j tuigen met vier wielen
worden overgebracht, of twintig ruiters met
hun paarden. De domaniale pont kon
tweehonderdvijft ig manschappen overzetten. In
Vreeswijk waren acht en in Vianen vijf
roeischuiten beschikbaar, die elk acht personen
konden vervoeren. Lange ti jd werd dan ook
beslag gelegd op alle overzetmiddelen om de
legermacht van Molitor naar de zuideli jke
oever van de Lek te brengen.

Van de hoofdmacht werden duizend
man in Vianen achtergelaten als bezettinB. Voor
de bevolking van de stad was dit een zware ti jd.
Om de aftocht te dekken was bil de pont een
batteri i met twee stukken geschut in stell ing
gebracht. Dat vergrootte de angst van de
bewoners van Vianen en Vreeswijk. Kort
daarna werd het land bevrijd door de Pruisen
en de Russen. Op de eerste december 18'13
waagde de eerste kozak zich van Vreeswijk
naar Vianen. In de daarop volgende nacht
verliet de laatste Fransman met sti l le trom
Vianen, richting Corinchem. Hoewel er niet
veel meer te halen was in Vianen zaB de
generaal nog kans om het mooiste paard van
Vianen mee te nemen, zonder betaling
uiteraard.

Na de eerste kozak die de Lek was
overgestoken, volgden er meer. De domaniale
pont en de beide pinnemakersveren waren
voortdurend in de vaart. Al snel volgde
de hoofdmacht van het expeditieleger,
voornamelijk Pruisen onder bevel van



Craaf Von Brilow. Niet alleen de Fransen
hadden grote haast gehad om de rivier over te
steken, ook de Pruisen wilden zo snel mogeli jk
naar de overkant. De troepen die zich in de
omgeving van Culemborg en Vianen bevonden,
stonden onder bevel van generaal Von Oppen
die z i jn hoofdkwart ier  in Culemborg had
ingericht. Deze generaal had zich goed laten
informeren over de gang van zaken bij de
overtocht van de Fransen over de Lek. Volgens
hem kostte het op die manier te veel t i jd. Via de
maire van Culemborg gaf hi j  d i jkmeester
Pieter van Zoelen een korte maar krachtiSe
opdracht: bouw voor het Pruisische leger twee
schipbruggen over de r iv ier  de Lek,66n bi j
Culemborg en 66n bij Vianen. Van Zoelen
kreeg alle benodigde volmachten en pakte de
zaken professioneel aan. Hij begon met het
verleggen van de verantwoo rde l i jkheden.
De burgemeesters van Vreeswijk, Culemborg
en Vianen stelde hij verantwoordeli jk voor de
vol ledige medewerking aan het tot  stand
komen van de schipbruggen. Vervolgens
schakelde Van Zoelen voor de bouw van de
bruggen het "Bureau van de waterstaat" in. Op
advies van Jan Blanken Jz., de inspecteur-
generaal van deze waterstaatsdienst, werd als
uitvoerder van dit project ingenieur Cornelis de
Beer aangewezen. Van Zoelen kreeg hiermee
de iuiste man op de juiste plaats. Hij l iet
De Beer de volgende brief ondertekenen:
"lk ondergetekende, ingenieur van de water-
staat, verklaar dat al het nodige dadeli jk in wer-
king zal worden gebracht tot het stellen van een
schipbrug bij Vreeswiik over de rivier de Lek.
Utrecht 7 december 1813, Cornelis de Beer".

De bouw van de schipbrug | 8.13-1814
Cornelis de Beer gaf te kennen dat hij

voor de bouw van de brug zou zorgen, mits hii
werd voorzien van de nodige materialen.
Hij verplichtte de burgemeesters hem hulp te
verlenen. De burBemeester van Vreeswijk
moest alle soorten vaartuigen en zandschuiten
opeisen die konden dienen tot het vormen van

een schipbrug en ze naar de Lek dirigeren. Ook
al le beschikbare t immerl ieden en over iSe
vaklieden moesten met hun Bereedschap
aantreden, en wel di rect !  In Vianen was
dezelfde order al de vorige dag gegeven en die
burgemeester had alle manspersonen die in
staat waren arbeid te verrichten gesommeerd

zich met zaag, bii l , touw, spade ot ander
gereedschap bij het stadhuis te melden. Dat in
Vreeswijk de zandaken en timmerlieden naar
de Lek werden gedirigeerd, was in dit dorp van
zandschippers en enige scheepswerven niet zo
vreemd. Maar wat moesten de bewoners van
Vianen met bij len en zagen? Dat werd snel
duideli jk. Voor de bouw van de schipbrug was
lang niet voldoende materiaal voorhanden,
maar Vianen had prachtige lanen met bomen
die precies in het plan voor een schipbrug
pasten. De bomen die het meest geschikt waren
voor het vormen van de schipbrug werden
uitgezocht, omgehakt en naar de Lek vervoerd.
Ze dienden in hoofdzaak voor de landhoofden
en als verbinding van de schepen onderling.

Om de brug in geval van nood te
kunnen verdedigen, werden de twee door de
Fransen aangelegde barriEres versterkt. Voor
deze werkzaamheden werden in hoofdzaak
bur8ers uit Everdingen ingezet Zii verwerkten
lBl waSenvrachten materiaal. Het oprichten
van de brughoofden en de barribres kostte
ruim el fhonderd mandagen. Tussen 4 en
2B december ziin no8 andere burgers uit
Everdingen bezig Beweest om palissades rond
de brughoofden op te richten en dat kostte nog
eens een zestienhonderd mandagen. Nadien
maakten zij zich vooral dienstbaar als gids voor
de bevrijders. Intussen hakten de bewoners van
Vianen een groot gedeelte van hun bos om. De
Vreeswijkse timmerlieden en andere vaklieden
uit Vianen verbonden met de meest Seschikte
bomen de schepen onderling en vormden ze
tot een stevig Seheel.

Ui t  Lexmond werden per da8
vijfentwintig manschappen gevorderd om voor
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Een 'hengst", een kleine boot

waarmee voetgangers en hun

vrachtjes werden overgevaren,

eigen rekening met eeD schop oi sp.rde de
toevoefwegen naar cle bruB in zo goccl nrogeli jk
toestancl te brer-rgen en tc houden. Hel vormen
v.rn de l trug wercl begorrnen aan de k.1Dt v.1rl
Vianen. Daar lag een grote zanclplaat in cle
rivier !v.r l  het werk vereenvoudigcle. Moeil i jker
u,as het aan dc Vreeswijkse kant, \^,aar de r ivier

veel  d ieper was. Met insp. lDuing vaD atte
krachlen en onder grote druk werd het lverk
geklaarcl.  Op 9 clecember lUl l  koncten cte
Pruisische en Russiche troepcn over de brug
nrarchefen. Op 12 decenrber arf iveerde cle
gehele staf v.rr het expecl i t ieleger onder leiding

van Braaf Von Bli low en nam zi jn intrek in
Vianen.

Cornel is cle Beer kon on-r een rJooo-

schap worclen Sestuurd. Hi j  werd dan ook na
het gereedkomen van de brug bi j  Vianen op
l5 december naar Zaltbommel gezonden onl
ook daar een schipbrug te bouwen.

Het terugtrekken van de Fransen

De manier waarop de Fransen zich
tefLrgtrokken uit  het land was opmerkel i j l<. Toen
zc Arnhenr al  lang hadden pr i jsgegeven,

evenals Utrecl 'r1, 's Hertogcnbosch en Brecla,



verdedigden ze Corinchem no8 met vuur. De
aanvoerli jnen van de Pruisen en Russen lagen
voornamelijk boven de grote rivieren, dus de
schipbruggen bij Vianen en Culemborg waren
van het grootste belang. Craaf Von Bi]low, die
Corinchem niet alleen vanuit het noorden,
maar ook uit het zuiden en oosten wilde
aanvallen, gaf bevel om bij Zaltbommel een
schipbrug te leggen over de rivier de Waal.
Jan Blanken.lz. die als inspecteur-Beneraal van
waterstaat inmiddels de nodi8e contacten met
Craaf Von Bil low had, beloofde de brug tot
stand te laten brengen. Op zijn bevel werden
rondom Vianen vijft ig aken gevorderd van een
bepaald model. Vervolgens l iet hij de schepen
stroomafwaarts bijAmeide over de dijk door de
Vi j fheerenlanden brengen. Van hier ging
het over land en water, met behulp van
manschappen die de burgemeester van etke
plaats in de Vijfheerenlanden beschikbaar
moest stellen. Zo kwamen de aken uiteindeli jk
in Tuil. Daar bevond zich ingenieur Cornelis de
Beer, die in Vreeswijk al van Jan Blanken
opdracht had gekregen om een schipbrug over
de Waal tot stand te brengen. Met behulp van
de vele manschappen die ook aan de schipbrug
van Vianen en Vreeswijk hadden gewerkt, kon
de brug over de Waal op 23 of 24 decemlrer
van dat jaar in gebruik worden genomen-
Cezien het jaargeti jde en het slechte weer was
dat een topprestatie, vooral waar het de
aanvoer van de materialen betrof.

De voedselvoorziening van de Pruisen
Een leger op expeditie kon niet zonder

voedsel. De meest voor de hand liggende
manier om aan eten te konren was
vorderen. Commandant Van Oppen van het
Oppense Avant Corps dat in Culemborg was
ingekwartierd eiste dat Vianen drie dagen lang
elke dag de volgende levensmiddelen leverde:
650 pond broden,350 pond vlees,900 flessen
brandewiin, 275 pond zout en 325 pond
groente. Om de vier dagen moest de stad ook
nog voor 248 Culemborgse schepels haver

zorgen en 900 pond hooi. Het stadsbestuur wist
niet hoe het daar voor moest zorgen en stuurde
de predikant, die goed Duits sprak, met een
brief naar Van Oppen om te benadrukken dat
de uitgemer8elde bevolking van Vianen de
gevraagde hoeveelheden nooit kon opbrengen.
Van Oppen was kort en zei dat als Vianen de
zaken niet in natura kon leveren, de stad maar
voor geld moest zor8en om het ergens anders te
kopen. De predikant reisde weer naar huis, om
zich net als de andere bewoners van Vianen
met bij l  en zaag bij het stadhuis te melden voor
de bouw van de pontonbrug. De levensmidde
len leverde Vianen uiteindeli jk toch in natura.

De uitdrijfvakken
Een echt Nederlands leger bestond in

deze ti id niet, er waren alleen schutteri jen.
Daarnaast werden landstormafdelingen opge-
richt om de onrust onder de bevolking het
hoofd te bieden. De afdeling in Vianen bestond
uit 153 personen die met elkaar over twaalf
geweren beschikten, waarvan de helft niet
bruikbaar was. Voor de overige stri jders waren
door de smeden van Vianen zogenaamde
pieken Bemaakt, houten stokken met een
ijzeren punt. Om de landstorm van een betere
bewapening te voorzien, kochten de Staten van
Holland in Engeland tachtigduizend Beweren.
De Engelsen leverden ze af in Hellevoetsluis.
Op 9 december werd opdracht gegeven de
geweren naar Zutphen te vervoeren. Het
vervoer vond plaats over de Lek, de Rijn en
de lJssel. Toen was er een probleem.
Waarschijnli jk door de grote snelheid van het
bouwen en de grote druk waaronde de beide
bruggen bij Vianen en Culemborg tot stand
waren gebracht, was er geen rekening
gehouden met de scheepvaart en waren er geen
ui tdr i j fvakken aangebracht in de bruggen,
delen die weg konden varen, zodat doorgaande
schepen de brug konden passeren. Maar de
geweren moesten toch naar Zutphen.

Jan Blanken mocht het probleem
oplossen. Hij schakelde dijkmeester Pieter van
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Zoelen weer in om uitdri jfvakken aan te
brengen. Opnieuw werden de burgemeesters
van de betreffende plaatsen voor de uitvoering
verantwoordeli jk gesteld. De materialen die in
Amsterdam en Utrecht waren besteld, kwamen
via de Vecht en de Vaartse Rijn in Vreeswijk
aan. Vianen en Vreeswijk hadden dus de eerste
keus, zodat het uitdri jfvak in hun brug snel
gereed was. De burgemeester van Culemborg
wachtte niet af maar stuurde dijkmeester Pieter
van Zoelen met het nodige personeel naar
Vreeswijk om de benodiBde materialen te halen
voor de brug in Culemborg. Zo kwam ook daar
het uitdri jfvak gereed en konden de schepen
naar Zutphen varen.

De uitdri jfvakken mochten uitdrukkeli jk
alleen voor zaken van oorlogvoering worden
uitgevaren en dan nog, alleen bii daglicht.
De burgemeesters hadden een zware verant-
woording op hun schouders gekregen. Zij kwa-
men bijeen en l ieten jan Blanken weten dat
zij zich geen van drie€n bekwaam voelden
om zulk een groot en belangrijk object te
beheren. jan Blanken schreef direct terug en
zei dit van Culemborg nog wel te kunnen
begrijpen. Aan de burgemeesters van Vreeswijk
en Vianen schreef hij: "Want waar en in welke
andere plaatsen als Vianen en Vreeswijk vind ik
ervarener dijkmeesters, molenmakers, veerlie-
den en schippers dan bii Ulieden, die met ddn
opslag van het oog opkomende gebreken en
middelen van redres (herstel) kunnen toepas-
sen." Dat was een staaltje Blankenlactiek.

Het einde van de bruggen
Al deze werkzaamheden vonden plaats

in een winter die zo koud was dat schaatslief-
hebbers daarvan slechts kunnen dromen.
Dat bracht veel ontberingen met zich mee voor
de bevol l ing en stelde zwdre eisen aan
degenen die aan de bruggen moesten werken.
Slechts enkele dagen in december en januari
kwam het kwik boven nul. In de nacht van 6 op
7 januari 1814 wakkerde een straffe wind uit
het noordoosten aan en daalde de temperatuur

snel. Toen was een ramp niet meer te vermij-
den. In de ochtend van 9 ianuari sloeg het i js in
de rivier de brug tussen Vianen en Vreeswijk
uiteen, bracht onherstelbare schade toe en
verspreidde de stukken wijd en zijd. Dat was
het einde van de meeste pontonschepen die het
brugdek ondersteunden. Slechts tweeendertiB
dagen had de bruB dienst gedaan. Bovendien

Bing door het geweld van het i js een groot deel
van het hout verloren dat pas gekapt was in het
Vianense bos. De schipbrug bij Zaltbommel
onderging hetzelfde lot op 22 januari.

De ponten werden weer in8elegd. De
pachters van het veer hadden het enige ti jd
betrekkeli jk rustig gehad, maar waren sindsdien
weer zeer druk met het overzetten van de
militairen. Het leverde ze overigens geen
inkomsten op, omdat militairen een vri,e
overtocht Benoten. Lodewiik Heijnen kreeS af
en toe van de stad Vianen enig geld om hem
voor armoede te behoeden.

Ook de centen spelen een rol
Toen kwam de vraag wie dit alles zou

betalen. Jan Blanken was in deze dingen
zeer secuur en had al voor 16 december
1813 contact opgenomen met het ministerie
van Binnenlandse Zaken. Niemand mocht
materiaal leveren of aanvaarden zonder bon.
Het "Viaanse bos" en vele lanen in de
stad waren eiSendom van Domeinen. De
vertegenwoordiger van Domeinen in Vianen,
Willem Pernis, diende een rekening in voor de
ongeveer vierduizend bomen die uit het bos
waren gehaald. Pernis kreeg de rekening terug
met de opdracht die bomen nog eens na te
tellen. Toen hij dat samen met de boswachter
deed, kwam hij uit op 914 bomen plus een
boom die was bli iven l iggen omdat hij naar de
verkeerde kant was gevallen. Pernis verdedigde
zijn onjuiste opgave door te zeggen dat veel
bomen bij het vellen waren beschadigd en hi,
stelde voor het aantal op duizend af te ronden.
In totaal bracht hij vi jfduizend gulden in
rekening en dit bedrag zou bijna duizend



Bulden lager kunnen zijn als daar de opbrengst
werd afSetrokken van de houten Iandhoofden.

Willem Pernis wilde de lanen weer zo
snel mogeli jk inplanten. Hij vroeg of hij de
bomen die waren bli jven staan om mocht
hakken zodat ze de jonge bomen niet in hun
groei zouden hinderen en de regelmaat van de
lanen verstoren. Hii kocht in Boskoop oeuren
en ltaliaanse populieren. Langs de weg van
Vianen naar Cor inchem wi lde " 's r i jks
waterstaat" zwaardere bomen plaatsen. Daar
kwamen zevenhonderdviift ig eiken met een
doorsnede van vi j f  duim (12,5 cm),  om en om
gepoot met evenveel populieren.

De vaartuigen en aken die dienst
hadden gedaan in de schipbrug werden aan de
eiSenaars teruggegeven. Ankers, touwen en
planken werden opgeborgen, zodat men ze
weer snel zou kunnen gebruiken.

De financidn van Vianen
Toen de Fransen waren verdreven, bleef

een berooid Neder land achter.  Bui ten de
heerwegen die Napoleon voor Tiin troepen
nodig had, was er weinig of niets gedaan aan
de openbare werken.

Door Vianen liep de grote weg van
Delfzij l  naar Parijs. Tiidens de Franse bezettinS
viel de gehele weg onder het Departement des
Ponts et Chaussdes. Na het vertrek der Fransen
werd dit het Bureau van Waterstaat. Waterstaat
en de Bemeente Vianen maakten in november
1814 afspraken over het gedeelte van de weg
dat nridden door Vianen liep, "lopende vanaf
de Veerweg (in 1811 dwars door qe naven
aangelegd) aan de noordzijde van de stad
Vianen vannaar de 5lrdat mel keien was
belegd, over de Voorstraat tot buiten de
Landpoort aan de zuidzijde van de stad."
Vianen was volgens de overeenkomst met
Waterstdat verplicht dit gedeelte vln de weg te
onderhouden.

De magistraat van Vianen vond dat deze
weg meer geleden had van de doortochten van
vele legers dan de wegen elders. In 1Bl5

gingen zij daarcloor nog steeds oncler
zwaardere lasten gebukt dan andere plaatsen.
Het werd daarom ntoreel verantwoord
gevonden dat doorgaande reizigers zouden
biidragen aan het onderhoud van de weg. Met
toestemmjng van de Staten van Holland voerde
Vianen een nieuwe belasting in, de boom- of
straatbelastjng. Ingezetenen waren vri jgestelcl
van de nieuwe belasting, maar het interlokale
vrachtverkeer had er veel van te l i jden. Een
geladen wagen met vier wielen moest drie
stuivers betalen. Ook voerlieden die met
mensen van buiten cle stad reden of een vracht
vervoerden voor iemand van buiten de stad
moesten betalen, evenals alle vreemdelingen.
Om sluipverkeer te voorkomen stond ten
noorden van de Lekpoo( een slagboom. Een
toiwachter (tevens schoenmaker) bediende de
boom en inde het boom- of straatgeld.

De eerste die de gevolgen van deze
maatreSel ging merken was Lodewijk Heiinen.
Het veer v.in Vianen werd steeds meer
gemeden ten gunste van het Tienhovense veer
bij Ameide. Ook het Oudsli jker veer kreeg
meer verkeer te verwerken. Daar kon zelfs de
pacht omhoog. Heijnen zag dit enige ti jd aan,
maar omdat zijn inkomsten steeds ntinder
werden, diende hij een verzoek in bij de
Koning voor een verlaging van de pacht met
vijft ig gulden per maand, vanaf het moment
dat het boomgeld was ingevoerd. De
hoofdadministrateur van Domeinen kwam na
een secure berekening op een scnade van
drieendertig gulden en zes stuiver per maand
en adviseerde om de pacht met clat bedrag te
verla8en. Hij raadde de Koning ook aan Vianen
op te dragen geen boomgeld meer te innen,
maar naar andere bronnen van inkomsten uit te
zien. Heijnen kreeg echter geen geld, noch van
de slad. noch van het rrlk. Het advies geen
straatgeld meer te heffen in Vianen werd pas in
1824 opgevolgd.

Hulp in nood
De pachter van het domaniale veer had
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niet alleen de verantwoorcling voor de pont
zelf, maar hij nroest ook zorgen voor de
veil igheid van de reizigers. Het overbren8en
van postkoetsen en dil igences bracht over het
i lgemeen weining moei l i jkheden met z ich
mee. Particulieren konden zich nog wel eens
l.rstig gedragen, maar anders werd het wanneer
militairen moesten worden overgebracht met
hun vervoernriddelen, kanonnen en pa.lrden.
Hoewel de Fransen al weer enige ti jd weg
waren, zwierven na l814 nog lange ti jd door
heel Europa grote troepen van diverse
nat iona I  i te i ten.  Rond de jaarwissel ing van
I B1 5-1816 kw.rm in Vreeswi jk een grote
Deense legereenheid aan die n.1ar Vianen
moest worden overgezet. Daar hoorden meer
dan honderddertig, kanonnen mel wagens en
paarden bij. Dat was geen kwestie van uren,
maar van da8en. Toen er kort daarna ook nog
zevenhonderd cavaleristen kwanren en bij
Vianen een bat. . r l jon landmil i t ie naar het
noorden wilde, werd de spanning bij de Denen
voelbaar Een Deense luitenant nam onder
zware protesten van Lodewijk Heijnen het

BezaS op de pont over Hij laadde de pont niet
met den kanon met de daarbij behorende zes
paarden maar met het dubbele. Al bij de eerste
overvaart l iep de pont zo vast in de wal dat hii
niet meer dri jvend was te kri jgen. Dit on8evnl
bracht Wi l lem Pernis in het Seweer,  oe
verteSeDwoordiger van Domeinen. Ook hij had
bij herhaling getracht de Deense otl icieren tot
de orde te roepen, want Lodewijk was met ziir ' l
knechten als het ware bii de Deense troepen
ingeli jfd. Een harde west-noordwesten wind
met onophoudeli ik zware buien voerde de
spanning nog verder op. Pernis l iet zelfs
de veerhoofden verleggen zodat ook de kleine
of reservepont aan kon leggen. Deze pont was
echter zo slecht dat van de zes man extra
personeel die Heijnen had, vier constant bezig
wAren om de pont IeeB te hozen. Heijnen
stelde Pernis voor om de pont van het
Oudsl i jker veer te lenen. Op 3 januar i  1Bl6
ging Heijnen met zijn knechts op pad om drie

kilometer stroomopwaarts die pont op te halen.
Doch ook deze pont was niet in orde. Voor alle
zekerheid werd achter de pont een roeiboot
gehangen om desnoods daarop over te kunnen
stappen. Terwij l de domaniale pont aan de
grond zat en de kleine pont zo lek was als een
mandje, werd het werk uiteindeli ik gedaan met
de geleende pont van het Oudsli jker veer
Heijnen en de meeste van zijn veerknechten
waren toen acht dagen en nachten in de
weer geweest. Pernis schreef aan de
hoofdadministrateur dat de vertraSing niet was
te wijten aan wanbeheer van hem of van
de veerman. Dat het opknappen van de
veerhoofden allang dringend nodig was,
schreef hij er niet bij. Pernis had al lanSe ti jd
onenig,heid met Jan Blanken over de
verplaatsing van de veerhoofden. Aan het einde
van het schrijven werd dit als een postscripum
heel voorzichtig meegedeeld.

Lodewiik Heiinen en de postrit Amslerdam-
Pariis

Hoewel het overvaren van de
postkoetsen en dil igences Lodewijk een kleine
vaste bron van inkomsten gaf, was het geen
vetpot. ln 1816 besloot de regering bovendien
dat het postverkeer voortaan Seen tol- en
barri: iregelden hoefde te betalen zolang zich in
het ri j tuig of de postkar niet meer dan 66n
persoon bevond. De post viel in dle ti jd onder
de dienst cler belastingen en werd uilbesteed
aan particulieren. ln l8l9 trad een nieuwe
direcleur vdn de direcle belasl ingen en
posteri,en aan. Naast de "Koninkli jke Postrit"
van Amsterdam via Den Haag naar Hoge en
Lage Zwaluwe en vandaar naar Parijs, voerde
hij een nieuwe postrit in, van Amsterdam via
Vreeswiik naar Hoge en Lage Zwaluwe.

Om de hindernissen langs deze route
weg te werken had de hoofdaannemer zich van
een Soede onderaannemer voorzien, Cornelis
Spinhoven. Deze was er tot dan toe steeds in
gesl.ragd alles te regelen om de overtochten
van rivieren en barridres vlekkeloos te laten



verlopen. Bij de overtocht over de Lek ging het
mis.

Spinhoven had een goed plan bedacht
voor het overbrengen van de post. Spinhoven
had geruime ti jd ervaring met Heijnen, die elke
dag de post van de postrit Utrecht-Corinchem
overbracht. Omdat dit zo plichtsgetrouw werd
uitgevoerd, verzekerde Spinhoven zich voor de
post van de nieuwe postrit van de hulp van
Heijnen. Die wilde echter voorkomen dat er
een situatie zou ontstaan als hij eens eerder hacl
meegemaakt. Toen de postrit Corinchenr-
Utrecht werd ingelegd maakte hij mee dat de
Vreeswijkse pinnemakers de domaniale pont
met de post enterden, waarbij een paard over
boord was gesprongen en de post doornat in
Breda was aangekomen. Sindsdien mocht
Heijnen de porl alleen nog overzellen in cen
mand oi kist. Heijnen liet zich wel voorzien
van een document van de hoofdaannenrers vdn
de postrit, waarin vermeld stond dat alleen hij
de post over de rivier de Lek mocht brengen.
Spinhoven en Heijnen gingen als volgt te werk.
Wanneer de postkoets aan de noordzijde van
de rivier was aangekomen, bracht Heijnen de
post over naar de zuidzijde waar een andere
postkoets stond te wachten. Paarden en
riituigen hoefden dan niet te worden overBezet.
Omdat de postkoets's nachts kwam, was het
mogeli jk de post met een kleine aak over te
brengen en kon de domaniale pont aan de wal
bl i jven.

Het overzetten van voetganBers en hun
bagage was echter voorbehouden aan de twee
pinnemakersveren. Zij meenden dus voortaan
recht te hebben op het overzetten van de post.

In de nacht van 20 op 21 september
1819 lagen zij op de loer. Toen Heijnen met
zijn aak een eindje uit de wal was, werd hij
overmeesterd en naar de burgemeester van
Vreeswijk gebracht. Die koos de kant van de
pinnemakers en l iet  a l les in beslag nemen.
Heijnen kon naar huis, maar de aak werd aan
de ketting gelegd. De volgende morgen stuurde
Heijnen ziin zoon naar de burBemeester van

Vreeswijk nTet het verzoek de boot weer vri j te
geven. Dat weigerde de burgemeester. Wat
erger was, hij gaf ook de post niet vri j. Om zich
in te dekken schreef hij een brief naar de
Couverneur van de Koning met de nodige
uitleg en de mededeling dat hii zich in het
uiterste geval tot de KoninB zou wenden.
Heijnen had zijn boot nodig om de komende
nacht de post weer over te brengen, dus hij
besloot om die tegen elke prijs op te halen. Met
behulp van een bij l  probeerden zijn knecht en
hii de ketting te verbreken. Dat gin8 niet en
daarom hakterr zij het stuk hout waar de ketting
aan vast zat gewoon uit de boot. In de nacht
van 21 op 22 september wercl cle post weer
door HeijDen over de Lek gebracht. Bij de
afvaart waren twee Vreeswijkse pinnemakers
aanwezig,  evenals de gemeentebode als
vertegenwoordiger van de Bemeente. De bode
verbood Heijnen de post over te brengen.
Heijnen ging echter zijD gang en met behulp
\dn lwee poliSe sr hippers ' laagde hij erin van
de wal te komen. Op het midden van cle rivier
or'rtstond weer een gevecht met cle Vreeswiikse
pinnemakers, maar met l ist en geweld kreeg
Heijnen de post aan de overkant.

Waar waren intussen de pinnemakers
van Vianeni Zij hadden in de vertegenwoordi-
ger van Don'reinen, Willem Pernis, een goede
voorspraak. Pernis sprak met de gouverneur,
met de directeur-generaal van de posterijen en
met de burgemeester van Vreeswajk. Tenslotte
praatte hij ook met Spinhoven, de aannenrer
van postrit. Spinhoven stelde de Vi.rnense
pinnemakers een douceurtje iD het vooruit-
zicht, waarschijnli jk op aanraden van Pernis.
Daardoor bleef het aan de Vianense kant rustig.
C)ok aan de Vreeswijkse kant keerde de rust
langzaam terug.

Lodewiik Heijnen als redder
Op een avoncl  in septen,ber lBlB,

tussen achl  en negen uur 's avonds was
Lodewijk Heijnen niet op cle pont maar thuis, in
het veerhuis. Een van zijn dochters, die in de
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rivier water wilde gaan scheppcrl, keerde al na
enkele ogenblikken terug in het veerl 'ruis-
Ontsteld vertelde zij dat zij gekerm en
hulpgcroep h.rd gehoorcl van de kant van de
rivicr. Heijnen bedacht zich Been n'ronrenr,
stornrde naar buiten en hoorde ook het
hulpgeroep. Hoewel c le duisternis nl  was
ingevallen en het waler van de rivier er8
onstLrimig was, sprong Heijner] in een kleine
boot die voor het vecrhuis lag. Hij roeide op het
hulpgeroep if en zng een man worstelen met
de golven. Met inspanninB v.rn al zijn krachten
gelukte het Heijnen cle man in het bootje te
lreklen. Hij mdnoeuvreerde de nran op zijn
kniedn en met enig trekken en dLrwen slaagde
hij erin de drenkeling veel wnter kwijt te
laten raken. lntussen was cle bool neer
dan honderdvij l i ig nleter nret de stroom
meegedreven. Heijnen was aan het ein(le van
zijn krachten. Celukkig hadden zijn kinderen
hulp gezocht. Thuis werd de clrenkeling naast
de kachel gelegd, hij kreeg een groot glas oude
jenever toegediend en kwanr weer helemaal
bii. Hij vertelde dat I ' t i jover boorcl was geslagen
toen hij van de wal afstak en een sterke
winclvlaag hel zeil tegen henr .ransloeg. De
man vroeg Heijnen hem nn.rr zijn schip te
brengen dat in Vreeswilk voor de wal lag. Hij
kwam uit Ruhrort en was schippersknecht op
een l)eurtschip van Anrsterdam naar Keulen. De
schout van Vianen voncl de redding bel.rrrgri jk

Benoeg om er melding van te maken bij de
Couverneur. Het nodige schrijfwerk nronclde
ui t  in het Koninkl i jk  Beslui t  van 12 novcmber
lBltt om Heiinen een zilveren tnbaksdoos uit
te reiken ter waarde vnn vijt i i8 Liulden, oi hem
het geld te schenken. Lodewijk Heiinen koos
direct voor cle tabaksdoos en werd cloor de
Koning geprezen onr clie keus. De geneente
Vianen voorzag de doos van een inscriptie:
"V.rnweg,e Zi ine Mi l jer le i t  r le Korr i r rg aan
Loclewijk Heijnen, veerman te Vianen, wegens
het redden uit de rivier de Lek van Johan
Hackstein in de avond van 15 september
lBl8". Heijnen moest nog wel even w.rchten

op de doos, want die werd hem pas uitBereikt
op JO .ru8uslus lB1q, op hel j.rnrleesl vnn
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te
Vianen.

Heijnen wordt brugwachter
Twaalf  ja.rr  had Hei jnen de pont

Bepaclrt voor een veel le hoge pachtprijs. Hij
had cle Fransen overgezet evenals de Pruisische
bevrijders, maar voor de meeste reizen met
militairen had hij geen geld Sekregen. Hij was
erachter gekomen dat geld tegoed hebben iets
heel anders w.rs clan gelcl ontvangen. Ook de
jaren als weduwnaar met een Sroot huisgezin
hadden hem getekend. In september 1820 deed
hij een belangriike stap: hij trad in het huwelijk
met de dochter van dominee Dekker uit
Hagestein. Waarschijnli,k was zij echter niet

Beschikt als vrouw van een pontbaas, want
Hei,nen zette de pacht niet voort. In 1821 werd
het dom.lniale veer gepacht door Marcelis
Brongers, die er nog wel wat in zag, want hij
betaalde er 3150 gulden per jaar voor

Heiinen ging met ziin gezin in Utrecht
wonen, buiten de Tolstee8poort. Hij leefde daar
in kommervolle omstandigheden. Uiteindeli ik
richtte hij een verzoek aan de Koning. Hij
schreef over zijn dienstti jd bij het regiment
huzaren en over werkzaamheden aan de pont
en hii vroeg de KoninS hem als brugwachter
aan te stellen op een van de vele vlotbrug8en
over het nieuwe Zederikkanaal bi, Vianen. In
september 1825 kreeg hi j  inderdaad een
aanstell ing als brugwachter, maar dan aan
vlotbrug over het Noord-Hollands k.rnaal bij cle
Biersluis te Alkmaar.

Een in6enieur griipt in
ln 1B2O vonden ten zuiden van de Lek

grote overstromingen plaats. Alle beschikbare
schepen werden ingezet voor de hulpverlening.
Koning Wil lem I  re isde rond langs het
ondergelopen land in Vianen. Daarom waren
vele militairen in de streek. Zii zotBden vool
een goed verloop van de reis. Omdat de



veerpont tussen Vreeswijk en Vianen meestal
veel oponthoud gaf, was het veerhuis een vaste
pleisterplaats voor de soldaten die naar de
overkant wilden. Ze bleven daar soms langer
hangen dan nodig was.

De nieuwe veerman, Brongers,  d ie
Hei inen zou gaan vervangen, was op
4 februari druL bezig mel de ponl en zijn vrouw
was alleen in de gelagkamer. Een detachement
kurassiers uit 's-Cravenhage zocht het veerhuis
op. De soldaten gebruikten de nodige
verteringen, maar ze hadden moeite met de
betaling. De wachtmeester maakte de meeste
stennis. De vrouw van de veerman had het al
zien aankomen en de schout van Vreeswijk
laten waarschuwen. Toen de schout kwam,
gelastte hij de wachtmeester het gelag te
betalen en weg te gaan. De wachtmeester
gaf hem een grote mond en schreeuwde
enige minder mooie opmerkingen naar de

ongeschreven wetten. Hij nam voetgangers
mee op de domaniale pont, ook al waren die
voorbehouclen aan het pinnemakers veer. De
pinnemakers schreven daarover een boze brief
aan de Cedeputeerde Staten van Zuid-Hollancl.
Zi j  schreven dat z i j  a ls schippers al len
behoeli ige personen waren, die van jongsaf aan
het veer hadclen bediend. Bovendien zorgden
zi ,  s inds lanBe t i id voor de ui lker inB aan
Coverdina Homburg, de weduwe van een
verdronken collega. Sinds onheugli jke ti jden
waren zij bevoegd om een pad over het i js aan
te leggen als de Lek bevroren was en voor een
tocht over het pad tweedneenhalve cent te
rekenen. Bennik had Betracht daarover een
regeling af te dwingen, wat zijn voorgangers
nog nooit hadden gedaan. Een andere afspraak
was om voor vijt 'enzeventi8 cent per dag een
van de pinnemakers op de domaniale pont mee
te laten werken als de kleine pont uit de vaa
was, zodat die de voetgangers kon controleren.
Het was moeil i jk om Bennik aan die afspraak te
houden. De zaak kwam zelfs voor de rechter.
Die kon zich moeil i jk voorstellen hoe hij
moest handelen om een regeling uit 1736
in 1822 te handlraven. Er was sindsdien
veel  veranderd,  zeker len d,rnzien vnn
Rijkswaterstaat, Domeinen en het bestuur van
de grote wegen. In de oude verordening werd
over passaSiers, koff 'ers en sluitmanden gespro-
ken, maar niet over de moderne dil igences. Na
onderzoek had hij bevonden dat cle pachter
bedaard van geest was. Zijn daden waren
niet in het geheim bedreven maar openli jk,
in het biizi jn van de schout van Vianen. De
zaak nroest daarmee als afgedaan worden
beschouwcl.

die opzi j  stond, met een
kind op haar arm. Onverwacht gaf de
wachtmeester haar een slag in haar gezichl.

In het naastgelegen vertrek was
ingenieur Metz van Waterstaat Bestationeerd op
een bewakingspost voor het hoge water Hij
hoorde wat er gebeurde, aarzelde Been
moment, greep een stuk hout van een hekwerk
en ging op het lawaai af. Dat maakte indruk
op de wachtmeester. De ingenieur slaagde
er uiteindeli jk in de manschappen te laten
betalen en de deur uit te werken. Voor de
wachtmeester werd het vier dagen zwaar arrest.

Nieuwe pachters van de pont
Een jaar na Marcelis Brongers verscheen

Hendrik Bennik ten tonele die het veer pachtte
voor zes jaar Ook het oude veerhuisje bij
Vianen kreeg hij in pacht. Hij ging daar niet
wonen, maar zou het behoorli jk nroeten
onderhouden, evenals de i jsbokken die ter
bescherming van het huis stroomopwaarts
waren geplaatst. Hij woonde in het nieuwe
veerhuis, aan de Vreeswijkse kant. Bennik hield
zich vaak niet aan oude gewoonten en
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Een hangbrug

Een Vianens driemanschap
Crote zaken beginnen klein, bijvoor-

beeld op de rand van een tafellaken of nog
kleiner op een servet. Even buiten Vianen, bij
de weg naar Cor inchem, woonde op de
buitenplaats Vijverlust de inspecteur-generaal
van Rijkswaterstaat, Jan Blanken Jz. Tot ver
over de grenzen was hij bekend om zijn
deskundigheid op het gebied van waterstaat.
Hij bemoeide zich ntet.t l le waterstaatszaken in
het land, manr hij had ook veel te vertellen
in Vianen, waar hi j  66D van de meest
gelortuneerde inwonefs was. Bij belangrijke
beslissingen in de gemeente werd aan dit soort
not.lbelen advies gevraagd. Zij conlroleerden
ook de begrotingen, onder het l lenot van een
kru idenbittertie en een stevige pijp. NatLrurli jk
werden ook dc laatste nieuwtjes uitgewisseld.
ln deze contmissie zat  ook de ontvanger
van Domeinen, Willem Pernis. Het geschil
tusseD Blanken en Pernis over de aanleghoof-
den voor de donraniale pont was inmiclclels
in het voordeel van Blanken beslecht: de
nieuwe veerdammen kwanten recht voor
de sLld Vianen. Het dr iemanschap werd
gecompleteerd door E. J. Mecima, de burge-
nreester van Vianen. Op een van deze bijeen-
komsten kwamen de clrie mannen op het idee
om de veren te vervangen cloor een schipbrug.
Het kostte weirrig ti jd on tot daden te komen.
Blanken, als hoofd van Rijkswatersraar, was
beheerder van de rivier en vera ntwoordeli jk
voor zaken die de oevers betroffen. Pernis was
beheerder \an de pont v. ln Donteinen en
hoopte dat hij met een brug verschooncl zou
worden van de vele klachten clie hem
over de pont bereikten. Mecima had minder
bevoegdheden Hij moest bij i jsgang, stormweer
of hoog water de larieven vaD de pont vaststel-
len, maar hij kreeg deze bevoepiclheicr pas wan-
neer de zwengels van de korenmolens van

titifrlfiFftnn

ViaDen eD Vreeswijk alle vier waren gezwicht,
wanneer de wind dus zelfs voor de nrolens te
hard was. Blanken stelde nog voor om een pont
in te legBen die door middel van paarden zou
worden aangedreven zoals dat bij de ponten
van New York werd toegepast. Dat kon bij de
andere notabelen geen genade vinden. Het
werd een schipbrug, voor die ti jd het toppunt
van mensel i jk  kunnen.

Een Koninkli jk Besluit
Aangezet door Jan Blanken stelde

Mecima de raad van Vianen op 7 augustus
1824 voot om de pont te vervangen door een
schip- of pontonbrug. Daartoe moest de raad
een verzoek indienen bi j  de Koning. De
schipbrug zou worden gerealiseerd naar het
voorbeeld van de schipbrug bi j  Arnhem.
Mecima wees op de voordelen, op de grote
verbetering die de verbinding Amsterdam-
Brussel zou ondergaan. Vele notabele ingezete-
nen van het distrjct en omliggende plaatsen
ondersteunden het verzoek en de raad besloot
unaniem het in te dienen "en niet dan met de
grootste erkentenis tot de troon van onze
nraiesteit te naderen opdat het de hoogstderzel-
ve gunstige beschikking zal kunnen afgeven tot
het daarstellen van een schipbrug".

De KoninB maakte dert igdu izend
gLrlden vri j voor een schipbrug en l iet de bouw
voorbereiden. De eerste begroting beliep
ruim vi j f t igduizend gulden en al  werd de
financiering niet makkeli jker, het besluit tot de
.ranleg werd in 1825 bekrachtigd.

lean Baptist Vifquain
Tussen 1813 en 1830 regeerde koning

Wil lenr lvooral  vanui t  Brussel .  Ook oaar wero
dus bekend dat bij Vianen een schipbrug zou
komen en chef-ingenieur Jean Baptjst Vifquain
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J.B. Vifquain ontwierp in 1827
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een kettngbrug, tussen Vianen
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Detail uit hel ontwerp voor een

kettingbrug tussen Vianen en

Vieeswijk met de plaats van de

brug. Het noorden ligl rcchts

(Algemeen Rijksarchief ).

zij een hanBbrLrg aan kettinsen. De brug over
de Menai, ontworpen door in[ienieLlr Thomas
Telford (1757-1834) was sincls 1B18 in

aanlnuw. De lrrug wercl in I826 voor het
verkeer geopend, dus de twee reizil iers uit de
Neclerlander-r hebberr de brug in een ver
gevordercl  stadium gezien. Waarsch i jn l i jk
hebben zij ook Telford zelf gesproken en kennis
genraakt nret zijn sterktebereken ingen.

Toen Vifquain vernam clat er plannen

waren voor een brug over de Lek ontwierp hii
met gebruik van zijn nieuw verworven kennis
een brug die aan kettiDBen over de rivier hing.
Het spectaculaire plan oogstte niet alleen cle
bewondering vaD de mensen van waterstaat in
de noordeli jke Nederlanden, maar ook koning
Wil lenr lwas verrukt  van het ont$ 'erp.  De
schipbrug verdween naar de achtergrond.

Haast!
Vi iquain diende zi jn plan in bi j  staats-

raad Coudriaan, evenals Blanken inspecteur-

generaal bi j  Ri jkswaterstaat. Vi icluain h.rcl zel is

een gespeci i iceerde begrotinB opgesteld en eeD

plan van aanpak geschreven. Daarbi j  l roorde in

die t i jd het beproeven van een brug voor de

ingebruikname. Vi icluaiD stelde voor de brug te

belasten met tweehonderdvi j f t iB personen vnn

zeventig ki lo, clert ig ruiters die met hr.rn pa.rrcl

v ierhondercl  k i lo zouden wegen, twee

cl i l igences van vi j fenveert iShonderd ki lo en t ien

voertuigen van elk dert ienhondercl ki lo. Dat

vertegenwoorcl igde samen een belasting var-r

51 500 ki lo en hi j  wi lde nog lronclercl ossen

achte'r de hand houden van elk vi j fhonderd

l i lo. Coudri.r .rn l ict cr teen P, .r ' i  over Eroci( rr

en rapporteerde een paar clagen l .1ter al aan de

minister van Binnenlanclse Zaken. Hi j  h. ld nog

een exploi tat ierekening bi jgevoegcl .  Daar in

zette Vifquain uiteen hoe hi j  de tdale kosten

r. 'n de I ' ruB. lB0 775 grr l r len en q2 (et t .  in

veert ien tot vi i f t ien jaar vr i j  zou hebben. Hij

d.rcht d.rt  resulta. l t  te l)ereiken met een kleine

verhoging van de tarieven voof de r i i tuiEerl en

paarclen en ".-rndere zaken van weelde", al lecn

te heffen bi j  i jsgang. Couclr iaan sprak enige

ongerustheid uit  over het plaatsen van een

pij ler in het midden van cle r ivier. Hi i  voegde er

e,- lr lcr direr t  Jan lor lrel \ol. le verlrou\,\er in

Vi fquaiD te hebben. Dc minister van Binnen

lanclse Zaken nroest onclerzoeken of cle hang-

brr.rg technisch en f inanci6el Lri tvoerbaar was.

Er was haast bi j .  Een rveek later was er . l l  een

vergadering v.rn Coudriaan en Blanken, inspec-

teLrr Van Omnleren, de l ' rootd in8en ieLr rs Metz

en Coedkoop en de ontwerper Vi lquain. Er was

maar 66n tekening rret beschri jving en elke

cleelnenrer kreeg een streng afgemeten t i jd om

die cloor tc nemen. Al snel kwam een groot

n;rdeel aan het l icht: de kosten var' t  de hangbru8

zouden drie maal zo hoog zi jn als van een

schipbrug. Daar werd vlot overheen Sestapt,
omdat het voordeel van een hangbrug ver

l loven clat v.rn een schipbrug uit  zou 8a.1n. Het

verkeer zou inrmers te al len t i jde van de bru8

gebruik kunnen nraken. Een schipbful l  moest

bi j  i jsgang oi hoog water weg worclen gehaalcl.
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Ook de Koning za[! Brote bezw.]ren in
een grote pij ler in het midden van de rivier. ln
de winler gevaar zou dat gevaar opleveren voor
cle afvoer v.rn het i js. Vifquain kreeg opdracht
de twee overspanningen te vervangen door 66n
grote overspannit 'rg, zodat de middenpij ler zou
komen te vervallen. In november 1827 kreeg
het ontwerp voor een hangbrug de koninkli jke
goedkeuring.

Oorzaken en gevolgen
Toen eenmaal het besluit was g,evallen

een hangbrug te bouwen tussen Vreeswijk en
Vianen kon men iets rusliger proberen de
iinancii ln rond te kri igen. Vifqu.rin rekende
inlussen ui t  hoe hi j  van de twee
overspanningen 66n kon maken. Het zou
een overspanning worden van ongeveer
tweehondercl meter lengte, op een n.r de
grootste in Europa. Naarnrale de ti jd vorclercje
werden echter de omstandigheden in de
Nederhnden minder SLrnstig voor dergeli jke
grote ondernemingen. In oktober lB3O begon
de Belgische Opstancl ,  het  begin van de
scheiding, van de noordeli jke en de zuideli jke
Nederlanden. Om de Belgen tot de orcte te
roepen werden in cle noordeli ik Nederlanden

Brote troepen op de been gebracht. Voor de
Tiendaa8se Veldtocht, van 2 tot 12 au8ustus
|8.11, nroesten grote hoeveelheden troepen en
m.rter i . ln l  over de verschi l lende r iv ieren
worden gebracht nret behulp van de ponten.
A.rn het maken van een brug cn zeker aan een
hangbrug werd voorlopig niet nreer gedacht.

Het overzetten nret de pont gebeurde
niet  a l t i id even soepel ,  zoals bleek op
22 november 1 B3' l  .  Onder le ic l ing van
luitenant Marquis de Thouars moest een Sroep
uit het hospita.l l ontsl.rgen soldaten na.1r de
zuidel i jke oever worden gebracht.  Bi j  het
overvaren v.ln de Lek gebeurde een vreseli lk
ongeluk. Zes militairen en de schipper varr de
Vreeswijkse pinnemakersschuit kwamen in de
golven om. Dankzi j  Hendr ik Bennik,  de
veerman van de Brote pont, die met

doodsveracht ing aan kwam roeien om te
helpen, bleven de Iuitenant en een fuselier in
leven. De Thouars beschreef dit gebeuren als
een vaderl. lnds tafereel in twee zangen "Mijn
onheil op de Lek". De burSemeester van
Vianen, Mecima, haalde onmiddel l i ik  het
Koninkl i jk  Beslui t  van 8 juni  I825 aan om over
te Baan tot het aanle8sen van een schipbruS.
Mecima berichtte ook aan de gouverneur van
Holland dal door nalatigheid in de uitvoering
dit thans het leven had Sekost van mensen,
clie overigens aan de "heil ige" stri jd voor de
onafhankeli jkheicl van ons vaderlancl waren
toegewijd. De gouverneur speelde dit schrijven
door naar het departenrent van Binnenlandse
Zaken met de aanbeveling zo spoedig mogeli jk
een vaste oeververbinding tussen Vianen en
Vreeswijk te verwezenli jken. Ma.lr hoe ernstig
het ongeval ook was, de schrik ebde vanzelf
weg, zoals dat wel vaker gaat.

ln l83l moesten na d6

Tiendaagse veldtocht grote

troepen soldaten over de Lek

worden gobracht. Op de

achtergrond Vreeswijk lanonieme
lithographie, lJniversiteitsbiblio-

theok Utrecht).
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aiddtfrEwzr Een schipbrug

Hendrik Bennik en Willem Pallada
De gedachte aan een vaste oeververbin-

ding over de Lek bleef.  In ju l i  1833 namen de
pachter van het grote veet Hendrik Bennik en
de Vreeswijkse aannemer Willem Pallada, het
init iatief en verzochten een schipbrug te mogen
bouwen. Ze wilden de brug vervolSens twintig
jaar exploiteren. Rijkswaterstaat Bat nog steeds
de voorkeur aan een hangbrug en reageerde
niet enthousiast. Tegeli ikerti jd zag men wel in
dat de hangbrug voor lopig niet  tot  de
mogeli jkheden behoorde. De minister kreeg l 'ret
advies de toestand te laten zoals ze was en een
hangbrug uit te stellen tot wanneer de vrede
meer bestendig zou ziin. De minister schreef
aan de gemeente Vianen dat " . . .men de
ingezetenen van Vianen en Vreeswijk nog
langer van de grote verbetering welke door de
aanleg ener schipbrug lussen Vianen en
Vreeswijk in de correspondentie zoude tot
stand worden gebracht, verstoken moet laten,
alleen om het uitzicht open te houden van een
nog betere gemeenschap, door een vaste in
ijzeren kettingen hangende brug daar te stellen
of zich met de thans bestaande ponten l lehoren
te bli jven behelpen".

Dat het Srote veer tot in maart 1 836 was
verpacht, speelde daarbij ook een rol. Bennik
en Pallada voerden nog aan dat zij in Vreeswijk
woonden en daarom verplicht zouden zijn de
brug uit te voeren tot "een priizenswaardig
gedenkstuk voor henzelf en ook voor hun
nakomelingenschap". Pallada sprak met kennis
van zaken omdat hi j  in de winter van
181 3-1 814 nog mee had gewerkt om de brug
over de rivier te slaan die de opmars van

de Pruisen en Russen had versneld.  Zi j
hadden goede plannen met uitgebreide
exploi tat ierekeningen. Ondanks dat al les
kregen zij geen concessie.

Domeinen op de penning
Toen Bennik en Pallada Seen toestem-

ming kregen om een schipbrug te maken over
de Lek, namen zij anclere stappen. Hendrik, die
al de pachter was van het grole veer, vroeg of
hij ook de beide pinnemakersveren in pacht

kon kri jgen. Hij was zelfs bereid om voor elk
veer achthonderd gulden per jaar uit te keren
aan de pinnemakers.  Het minister ie van
Binnenlandse Zaken ging hier niet op in. Daar
zeiden ze dat de bouw van een hangbrug nog
niet van tafel was en dat bovendien het
complete plan voor een schipbrug no8 tussen
de verschi l lende kantoren van Domeinen
routeeroe.

Na vele berekeningen was de dienst van

Domeinen tot de slotsom Sekomen dat de
bouw van een schipbrug meer zou opbrengen
voor Domeinen dan de bestaande ponten.
Bernhard Clai js,  opzichter van Donreinen,
kreeg cle opdracht een plan bestekklaar te
maken. Claijs had acht jaren de waterhoogten
gemeten bi j  de Wi lhelminasluis van het
Zederikkanaal te Vianen en beschikte hiermee
over specifieke kennis van de Lek. Later bleek
dat hij de brug een el te lang had ontworpen,
door verkeerde Begevens van een ander. De

buitenste brugschepen kwamen daardoor te
dicht onder de wal te l iggen. Uiteindeli jk viel in
1839 voor de derde maal het besluit om over
de Lek een verbinding aan te leggen tussen
Vianen en Vreeswijk.

De bouw en ingebruikneming van de brug
Veel aannemers toonden belaDgstell ing

voor de bouw van de schipbruS. De brug werd
aanbesteed in Utrecht,  in het lokaal  der
publieke verkopingen Acl'rter de Sint-Pieter
en gegund aan Jan Cornel is Limbeek. De
schipbrug werd gebouwd in de voorhaven van
het Zederikkanaal te Vianen en was in minder
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( lnn een jaa[ ! ]ereccl.  Als ( lc . tannenter niet
volcloen.le voort l iang zoLt nt. tken l) i j  l . tet
vcrv.r.rfcl igen van cle l)rLigscltel len, zoLt hem cl. t t
eentien(lc cleel vi ln cle aannecnsont kostcn. ln
oktoircr lBl() zoLtclen ( le nieuwe vecrhoofclel l
geree(l nrocten zi j t1, zodal de pont ann kon
leggen cn in goedc staal worclen gehouclen tot
( le opleverinl l  van cle schipbrug.

Zaken cl ie dc s ier l i jkheid van ( le brug
verhoogclen, golden als extr.r werk, dat volgens
vastc taf ieven weral l)eftralcl .  Een t irrrnrernt.rn

bi jr , ,oorbeeld kreeg voor een werkcl.rg van t ien
uuf twce gLtl( len. De aannemer zou k)t twaali
ma.-rnclen na het olt levercn van ( lc l)rug een
bekwnanr t immern'tan ter beschikking n.toctet l
I totrderr ,  L l re l re lenr lw(r \  ntet  a lc (  on\ l ' l l ( l tc  \dn
de bruggen cn l tovendicn van een "goecl en
zedeli jk gcclrag" was.

De schipl)rLtg was op t i jd gereccl en op
I apri l  18,10 gaven vlaggen aan beide zi jden
van cle'  r ivier ! l . tvcn ai ln cle inwijcl ing van
cle l)rLrg een feestel i jk k.rrakter. C)nl kwarl

Het plan voor een kettingbrug
verving het plan voor een
schipbrug. Op een kaart uit 1826
staat een schipbrug, waarnaast in
1827 de kettingbrug is getekend.

Rechts op de kaart ztn het pas
gegraven Zederikkanaal en de
Wilhelminasluis zichtbaar De
kettingbrug is niet uitgevoerd



over elf begaven de aanwezigen zich naar het
"belangrijkste werkstuk" waar de vertegen-
woordiger van Domeinen de schipbrug open-
stelde en in de bescherming van de provincie
en de stad aanbeval. De gouverneur ad inte-
rim van de provincie Utrecht, baron van
Heeckeren, mocht als eerste over de negen-
honderd voet of bijna driehonderd meter lange
schipbrug naar Vianen lopen. Aan die kant, op
de Zuidhollandse oever, droeg Mecima, de
oudburgemeester van Vianen, een gedicht voor
Daarna zochten allen het veerhuis aan de
Vreeswiikse zijde op, wadr Domeinen voor
diverse verfrissingen had gezorgd.

Een afvloeiingsregeling uit de losse hand
(1841).

De situatie van de veren bij Vreeswijk
en Vianen was tamelijk ingewikkeld. Voor de
pinnemakers uit Vianen was de afvloeiing snel
geregeld, maar voor die uit Vreeswijk was het
veel ingewikkelder. De agent van Domeinen
verzocht de stad Utrecht het pinnemakersveer
van Vreeswijk over te dragen aan Domeinen.
Utrecht wilde dat wel doen maar had een
aantal voorwaarden. Sommige ware begrijpe-
li jk: een eventuele hangbrug mocht geen hin-
dernis in de rivier vormen en de brug zou aan
moeten sluiten op de plaatsen waar de schuiten
1de "barges") op Utrecht en Corinchem aan-
meerden. Aan de twee oudste schippers van de
pont zou tweehonderd gulden moeten worden
uitgekeerd en aan de anderen samen vijfhon-
derdvijft ig gulden. Ook de uitkeringen van een
gulden per week aan de weduwe Buijs, schip-
persvrouw en aan Jannigje de Vries voor haar
gebrekkige dochter moesten doorgaan. De
materialen bij de opstapplaats van het
veer moeslen lweehonderd gulden ineens
opbrengen. Utrecht wilde het pinnemakersveer
voort laten bestaan, zodat de schippers niet ten
laste van de armen zou komen, want Utrecht
had de schippers voor het leven benoemd.
Tenslotte wilde Utrecht ook nog geld kri jgen
voor de bezitt ingen van de pinnemakers, zoals

de schepen en een iisboot. Na het ernstige
ongeval met de markies de Thouars in 1B31
hadden de schippers voor cle veil igheid op
gezamenlijke kosten voor vierhonderd gulden
een "hengst", een soort vaartuig aangeschaft,
waarmee zij in een keer veertig personen
konden overzetten. Vier schippers deden
daarmee hetzelfde als voorheen zeven.

Bij Domeinen wilde men meer inzicht
hebben in de inkomsten die de Veeswijkse
schippers zouden derven. Zij l ieten Sedurende
een maand aantekening houden van de
overvaa(en door de boswachter van Vianen,
Jacob Rombout. De geldigheid daarvan
betwistten de schippers, want Rombout zou dat
slechts gedurende een deel van de dag hebben
gedaan. Ook beweerden zij dat hij nogal eens
onder invloed van de drank was. Daar waren
de schippers zelf overigens ook niet vreemd
aan.

Een winnaar en verliezers
De grote winnaar bij het leggen van de

schipbrug was Domeinen. De pachtopbrengst
van de domaniale pont was nooi t  hoger

Beweest dan 3175 gulden per jaar. De pacht
van de schipbrug was veel hoger, B600 gulden.
Bij de overtocht kon men voor vijf cent extra
een kwitantie kri jgen van de betaling om
het personeel van de brug niet nodeloos te
belasten. De aannemer van de schipbrug,
Van Limbeek werd ook de pachter van de
nieuwe brug en Hendrik Bennik, de pachter
van de pont, bleef met zijn grote gezin achter
zonder inkomsten- Hij was de eerste verliezer
Andere verliezers waren de schippers van de
pinnemakersveren tussen Vreeswijk en Vianen.
ln Den Haag werd geconstateerd dat een
situatie zoals die bii Vianen bestond, in het hele
land niet voorkwam.

Het gezin van de vaste timmerman
Spoedig na de bouw van de schipbrug

bleek dat voor de exploitatie een timmerman
nodig was die bij de brug hoorde en meeliep
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met elke aanDenler die het onderhoud
uitvoerde. Van 1840 tot lB74 was dat de
scheepstimmerman P Udo. Hoewel Uclo door
de aannemer w.rs betaald, was hil in zekere zin
in ri jksdienst geweest. Na zijn dood bleef cle
weduwe onverzorgd achter ntet drie kinderen.
Riikswaterstaat vroeg cle Koning daaronr een
Sratit icatie uit een ionds voor dit soort gevalleD,
als d.1t tenminste bestoDd. "De weduwe ging
het winterseizoeD nlet angstvall igheid tege-
nroet, nog elke dag lranclenarbeid verrichtend
voor haar drie kinderen", vermeldde cle brief.
De slotzin Iuidde "Sire, de Cod Uwer vaderen,
die een nran is der wedrrwen en de vader van
de wezen, bewerke Uwer Majesteits harte,
zodanig dat de adressante eerl.tng zich met een
dankbaar harte aan Cod en Uwen Majesteit
zich nrag verbli jclen en een gunst presenteren.
Cetekend door cle weduwe Udo, geboren
Bokstein".

De schipbrug in het gebruik
Bij het gebruik kwanr een groot nadeel

van de schipbrug aan het l icht. Bij hoog water,
afkomend drijf i js en sonrs ook bij sterke wind
moest de brLrg worden weggenon'ten. Kort na
de ingebruiknenling ntoest de brug reeds op
15 december 1840 in vei l igheid worden
gebracht, tot ongenoelien van cle reiziBers. Dat
zij moesten beLrlen voor een ove(ocht over de
brug was nog aanvaardbaar. Maar dat ltet
clubbele tarief werd berekend als zij bij i jsgang
de overtocht n]et de pont n'toesten nlaken, viel
niet in goede aarcle. Nog meer ltezwaar werd
genraakt toen zij het volle bruggelcl moesten
betalen voor gebrujk van een pad over cle
lrcvroren rivier.

Er was niet alt i jd voldoende ti jcl om
de schipbrug bij i jsgang of hoog water in
veil igl,eid te brengen. Zo gebeurde het d.rt in
de nacht van B op 9 t 'ebrLtari 1845 zoveel i js
met de stroom nteekwam, dat de brug lossloeg
van de verankering. De afzoncleli jke brugvak-
Len werden meegesleurrl door dc rlsnra.s.r.
Slechts met grote moeite lukte het de brugvak

ken in cle oevers van de rivier te dri jven. De
meeste brugscl'repen waren zo toegetakelcl dat
alle schepen op de hell ing ntoesten worden
nagezien.

Ri ikswaterstaat had in 1841 die
scheepshell ing aangelegd. Ook was toen op cle
westel i jke voorhavendi jk van het Zeder ik-
kanaal een afzetl ir ' tg opgericht on't te voorko-
nren dat schippers zichzelf en anderen zouden
overzetten en het brugBelcl ontwiiken. Daarmee
werd clus het sluipverkeer tegengegaan.
Voortaan zoLtclen ook alti jd twee pontonsche-
pen kla.rr moeten l iggen als reserve.

Van 2l  tot  28 maart  184o waren
viifentwintig man dag en nacht in de weer ont
de brcrg bij slecht weer te behouden en van alle
kanten werd materiaal a.lngevoerd voor
reparaties. Nog geen jaar Iater werden zelfs drie
scl'repen door het i is verbrijzeld. Hoewel
de brug zolang mogel i jk  moest bl i jven
functioneren was het bijna elk jaar nodig dat zij
een kecr werd opgeborgen wegens hoog water
of i jsgang.

Men was erg zuinig op de brug en zeer
voorzichtig. Zodra's avonds cle l iclrten op de
brug waren ontstoken, gingen cle herxen aan
het begin van de brug dicht tot het aanbreken

In 1840 werd de schipbrug
geopend; links Vreeswijk

Itekening van C. Osterman in de
lJtrechtse Almanak).
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Doorsneden en bovenaanzicht
van de houten pontons voor

de schipbrug

van dc volgencle clag. Op lret eerste geroep of
bi j  het luiden van de bel bi j  hct hek nroest cle
l , 'ugrr  t ,  l t te l  r le r l rz i r '  - .  r l , r ' r  on, le '  geleir le

nanr de overkant brengen, zo lLr i ( ldc hct
rcglenrent van pol i t ie op cle schipltrr"L..

Zwakke punten

Bii  een stornr op 28 decentl)er 1868
wer(l  cle l) fug gchccl uit  elk.rar gesl lgen. Zes
brugsc:hepen zonken. De golven wafen \, \ ,el

twcc nreter hool l ,  zei nren l .r ter. Van cle
vi j ferr t !v int ig schcpcn Lr i t  18,10 bleken nog
zestien l)ruikl l .rar. E6r'r  scl ' r ip wercl zclts in cle
vluclrthaven gek[.ral<1. Het zw.ikste l)ut] l  van
cle l)ruBschepcn bleken cle stevens te zi jn.
Vnn.r l  1852 w.rren cl.raf in i jzeren kronrbalken
of krcnlnrers aangebrn(:ht.  V.rn cle zestien
brr ikbare scl-re 'pcn waren slecl t ts zeven
\(x)rzicn van deze kronrmers. Hct w.ls ook
cluiclel i jk clat eI niet w)ldocncle [esefvescl]epen
!!.rren voor verv.rnl l ing. voo(aan zou men elk

jaar een reservcschip lateD l lou\\,en. In l{176
besloot nrcn bovencl ien de noordol i jke
vce[clanr te verlengen lot l ,rn clc norntaal l i jn,
cle l i jn cl ie ( le norm.rlc brceclte r, , . tn cle r ivier

ann8,l f .  l fc lengte v. ln cle l) ful l  \ , !er( l  cl .r . tnnee
terug8ellr . tchl vnn 202 nrcter Da.1r l7J nteler.
Drn rv.tren ook gccn vi j ientu, int iA s(hepen
no(l iB nraar slechts Iegentien. Als clc norntal i-
s.rt ie kl.r . l r  wi ls, z()Lr nrcn dus in een xeer oe
beschikking kri jgen ovcr zes resefveschepen.

Nict.r l t i jc l  $,.rrerr i jsgang en hoog rrater

cle oorznak v.rn l)escl-r, l ( l iginl len .1an cle brug.
()p 9 iel)runri  1872 w.ls . t l  het personec' l  ol) clc
l>rug in cle weer onr een gftx) l  houtvlot cloof cle
brug te looclsen. A.rn r lc noorclzi jcle Van de brrg
ston( l  v(x)r  hct  . r fs iu i thek een kud( lc v.rn
zesentwint ig koeien le lvnchten. Vrlgcns het
fel l lenrent nrochten nooil  nr( 'cr cl( t  twaalf stoks
hoornveer in i i 'n kct 'r  over ( le brLtB wo(lcn
gel)rncht. Die kLr( lcle moest cl .rn ook nog
a.]n begin en ein(le voorzien zi jn van een
begeleir ler. Tocn het .r isl t t i thek van ( lc brue
opcngin[ i ,  stormde cle hele kuclclc clc l trug o1t,
nret noo(l lott ige l levolgcn. Tegen het gervelcl

v.rn zesent\, ! int ig hol leDcle vette koeien rv.rs cle
l)rLrg niet l lest.rn(1. De ht ' le ku<lcle zaktc cloor cle
brLrg. Door iret gat provisorisch te cl ichten en el
een reservcschip onder te plantsen, kon het
verkeer enkele Lrren l i ler \ , \rccr cloorg.t. tn. N,1el
veel nroeite konclen clc koeien aan de goede

kant van cle r ivier hun weg vo()r lzetten.

Van hout naar staal

Bi j  een herinclel ing van de ( l istr icten van
Rijkswatersta. l l  en de bi j l t t 'horencle overname
v.]|r  archieven in l  BB I ,  viel hel clossier vnn dc
schipbrug op. Niet . r l leen ntrs hct  onclerhoucl
kostbaar In.raf ( le brLrg bleck vcle clagen van hel
jaar niet v(x)f hct vcrkeer beschikba.rr.  Vxrr,r l

de l .r ,r tste j .rren bleken r;rnrpznl iB te zi jn

Beweest. Op I ( lecember I879 kw.l l l  zoveel i js
cle r ivier af,  d.rt  cle l) [ug Bewoon nret hcl
i js wcrcl nreegesleurcl.  Brrgv,rkken ra.rkten
cla.rrbi j  op ( lr i i t  en p.rs op l3 j .rnLrari  1880 k{) i
men cle l)rug in de vluchthaven kri jgen. Op



J maart, de brug was net weer in gebruik,
kwanr een zware zujdwester storm opzetten.
Het personeel dat zich op de brug bevond
om die te behouden, werd daar uit veil igheids-
overwegingen vanaf gehaald. Er ging veel i js
door cle rivier en de versch rikkeli jke storm ging
met hagel en sneeuw gepaard. Op 12 ntaart
zonken drie brugschepen.

Pas in juni was de schade hersteld.
Vier maanden l.1ter, op 15 oktober 1880, stak
weer een geweldige zujdwesterstorm op, die
over de rivier met grote kracht dwars op de
schipbrug inbeukte.  Vi j f  schepen zonken,66n
schip spleet in tweeen. De schaoe was zcr
ernstiS dat de hoofdingenieur voorstelde de
schipbrug op te ruimen en een stoomveer in te
IeSgen. Hij berekende dat van 1876 tot 1BB1
aan herstelkosten ruim 63.000 gulclen was
besteed. Ook werd overwogen om de houten
schepen te vervangen cloor i jzeren, verdeeld in
compartimenten, zodat noojt een heel schip
vol met water zou lopen. In 1BBB werd de
nronding van de vluchthaven daarvoor
verbreed, omdat de i jzeren brugschepen
on8eveer vier meter langer zouden zijn dan de
houten. Pas in 1892 stond op de ri iksbegroting
een bedrag van twaalfduizencl gulden voor het
onderhoud van de schipbrug en de bouw van
66n en nog slechts Bedeel te l i jk  i jzeren
brugschip. Het tweede nieuwe schip, dat in
Itt94 we.d tebouwd, r, 'as geheel van i j lpr.
Lanzaanr maar zeker ging staal het traditionele
hout vervangen.

Schipbrug of stoomveer?
Tussen l881 en I895 wercren rn

Vreeswi jk en Vianen twee grote s lu izen
aangelegd ter verbetering van de scheepvaart-
weg Antsterdam-Keulen. Dat was nodig omdat
de afmetingen en de diepgang van de schepen
steeds toenamen. Hoewel de schippers minder
gebruik zouden hoeven maken van de Lek,
vroegen ze nog steeds ont de schipbrug weg te
nenren en te vervangen cloor een veerdienst
met een stoonrboot. Een andere mogeli jkheid

Wild-west aan de Wilhel-
minasluis te Vianen

ln de winter van |SBO was de
waterstand op de Lek hoog. De
schipbrug was weggenomen, de pont
was van de reep gehaald en de
vebinding tussen Vianen en Vreeswijk
werd nog slechts onderhouden met de
zeilpont, die in Vianen moest aanleggen
bij de Wilhelmina<luis. Op een zateF
dag in november wilde de secretans
van Vianen naar de markt in lJtrecht.
Het was nog vroeg, voor acht uur, maar
een hele drom mensen wilde al naar
Vreeswijk. Zodra de zeilpont aanlegde
werd zij bestotmd doot de menigte. De
secretaris vond ook nog een plaats in de
pont, maar die was te zwaar geladen.
De passagiers zaten et1 stonden in de
weg. Het was al ntoeilijk om van cte wat
af te steken omdat het fokzeil bij het
wenden niet kon overclaan. Dat de pont
met maar 66n schipper was bemand
inplaats van de voorgeschreven
twee vond de secretaris nog wel
aanvaardbaat maar dat een hond
zonder belaline was meegevaren, zal
hem het meest dwars. Aan de
Vrceswijkse kant aanqekomen uitte hij
zijn onEenoegen. Hij hacl bovendien
zijn boot naar Utrccht gemist, maar
daar had de pachter geen boouscnap
aan. De pachter vroeg slechts waarom
hij niet had helpen roeien zodat de
overtocht snellet zou zijn verlopen.

was de schjpbrug te behouden, maar deze mjn-
stens tweehonderd meter boven de voorhavens
van de sluizen te leggen. Dat ging nog niet ver
genoeg voor een invloedrijke inwoner uit
Vianen, Cerrit S.A. Stuart, die een vaste oever-
verbinding wilde. Als boekdrukker, krantenurr-

Voor Soetens geen Lek te
breed

In de jJren zestig van de
negentiende eeuw was sprake van de
aanleq van een spoo ijn van Utrccht
over Vianen en Corinchem naat
BrcdJ. Hel grootste probleem was hoe
en waar de Lek te kruisen. Een lid van
de "Academie des Arts en des
Metiers", Soetens, zag echter geen
enkel probleem. Hij leverde bij de
Koning een spectaculair plan in voor
de oversteek. Door kostbare proefne-
mingen was hij tot de slotsont geko-
men dat een paardenspoor vool
Nederland het beste zou zijn. Door de
gesteldheid van de grond en rle aan-
wezigheid van vele rivieren zou het
paardenspoor het winnen van de
stoomspoorweqen. In lB47 had hii al
voor hondertlenzes ijnen een conces-
sie aangevraagd. ln de lijn Utrecht -
Gorinchem wilcle Soetens een bewe-
gbare overbruggi ng maken bi j Vianen.
Hij zou stetke sleepboten inzetten
met heftoestellen die de spoorwagons
op het dek konden plaatsen om daar-
mee over de Lek te varen. Minstens
zes keer per cla59 zou een trcin kunnen
worden overgezet. Hoewel inmiddels
at SeKozen was voot een vaste oever
verbinding kwam dit plan toch nog in
de Tweede Kame, waat het in tB6O
wetd verwotpen met zestig tegen
twaalf stemmen.



De houten pontons werden

vanaf 1852 versterkt met izeren
balken, leggers en kiommeis.

De tekening is uit 1881.
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gever en steenfabrikant wist lt i j  eeD belaDsrijk
deel van de Vianense bevolking voor zijn plan
te nrobil iseren. Stuart dacht daarbij niet alleen
aan de scheepvaart maar ook aan de gebruikers
van de schipbrug, vooral aan de landbouwers
en neringdoenden ten zuiden van de Lek, die
elke dag in alle vroegte de opbrengsten van de
velden in de Viifheerenlanden naar de markt in
Utrecht brachten. De drukste periocle was v.rn
mei tot november, maar in de overige maanden
reden er ook nog veel hooiwagens. Vroeger,
voordat de schipbrug was aangelegd, was het
een drukte van belang bij de pont, waarvan
de geringe capaciteit veel t i id opeiste. Een
stoompont zou ook niet voldoende in de
behoefte kunnen voorzien, maar een vaste brug
over de rivier wel.

Was l 'ret een opwelling van Stuart om
een vaste oeververbinding over de Lek te
willen? Hij was geen nr.rn om over een nacht
i js  te Baan. Zi jn adviseur was ingenieur
A.C. Broekman, die omstreeks 1875 als des-
kundig ingenieur verscheidene Bemeenten
had geadviseerd bij de aanleg van een nooit

Berealiseerde spoorli jn die van noord naar zuid
door de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard
zou lopen. ln die spoorweg was een vaste brug
geprojecteerd over de Lek, op vri jwel dezelfde
plaats als waar later de boogbrug tot stand is
gebracht. Broekman gaf Stuart een goed aclvies.
ln een vertrouwelijke brief schreef hii dat
scheepvaartkringen niet meer spraken over het
opruimen van de schipbrug, maar na het
openen van het Merwedek.tnaal zou men daar
weer met volle kracht op aansturen. Om een
vaste oeververbinding tot stand te brengen was
het dan ook niet nodig om te pleiten voor het
opheffen van de schipbrug, maar om te ageren
tegen de komst van een stoombootveer en
tegen het stroomopwa.trts verleggen van de
schipbrug. Hoe groot een vaste brug moest ziin,
stond Broekman ook al helder voor ogen. De
hoofdoverspanning zou honderdzeventig meter
lang moeten zijn. Om de scheepvaart ter wil le

te zijn moest de bovenkant van de ri jvloer op
zestien meter boven Amsterdams peil l iggen.
Hij had zelfs de hell ing berekend die vanaf de
cli jk nodig was. Een trambaan in de brug aclttte
hij noodzakeli jk en de hell ingen nrochten voor
de paarden- of stoomtrams geen hindernis zijn.
Aan cle plannen van Stuart werd geen gevolg
gegeven en cle schipbrug bleef voorlopig dienst
doen.

Mechanisering
Het brugpersoneel moest de schipbrug

vele keren per dag openen voor het scheep-
vaartverkeer. Dat was een zware belasting. Ook
de werking van eb en vloed, die bij Vianen nog
goed merkbaar was, bracht veel werk met zich
mee, want om de brug in een rechte l i jn te hou-
den moesten voortdurend de kettingen wordeD
opgewonden of gevierd. ln l896 werden de uit-
dri jfvakken mechanisch aangedreven, naar
Duits voorbeeld. Elk uitdri jfvak kreeg twee
petroleummotoren, die zowel afzonderli jk als
gezamenlijk konden werken. Het nadeel van
de kwali jke petroleumlucht was.opgelost door
op de machinekamer aan twee zijden afblaas-
pijpen te construeren die in de gewenste wind
richting waren te openen. Bij een normale
waterstand was een motor van vijf of zes
paardenkrachten voldoende. De moderne
motoren voldeden uitstekend, maar de schepen
van de schipbrr.rg waren niet ruim en sterk
genoeg. Dus waren ook nieuwe schepen nodig.
Tegeli jk werd de doorvaart in de brug verbreed
tot vijfenveerti8 meter. De motoren voor het
mechanisch ui tdr i jven van de brugvakken
waren zo revolutionair dat tekeningen in 1900
op de wereldtentoonstell ing van Parijs lagen.

Een brugknecht met pensioen
Vanaf cle aanleg in 1840 tot in mei

1855 was de schipbrug bediencl  door de
pachter van het brug- en veergeld. Daarna
zorgde de aannemer die de brug onderhield
ook voor de bediening. Nog weer later, in
1894, kwam het personeel in dienst van de

Sluipverkeer

De voorhaven van het Mer-
wedekanaal bij Vianen was een

Beliefde plaats om voot anker te gaan.
Ook in november 1882 lagen daar
een aantal schepen. Zes schippes
gingen een avondje stappen in
Vreeswijk, in de herbery van Pouw en
daar schoof Comelis Smit bij het
gezelschap aan. Toen de schippers
weer terug wilden, hadden zij geen
zin om via de schipbrug naar Vianen
terug te keren, omdat het een grote
omweg was. Zij haalden Smit over
hen van Vreeswijk naar de voorhaven
van de Wilhelminasluis te roeien.

Van Zoelen, cle pachter van de
brug2;elden, had dat gehoord. Hij
bracht de zaak voor de rechter, want
hij liep toch al steeds meer bruggeld
mis door het inleggen van beurtvaar-
ten tussen Utrecht en Corinchem en
hij moest alles doen om zijn pacht
terug te verdienen. Conelis Smit had
de schipperc niet ntogen overvarcn
meende Van Zoelen, omdat het over
varen van rcizigerc, goedercn en vee
van de ene oevet naat het rechtsge-
bied van Vianen op de andere oever
alleen was toegestaan met toestem-
ming van Domeinen. Dus mocht
alleen de schipbrug wor<len gebruikt
en had Van Zoelen recht op het brug-
geld. De kantonrechtet van Vianen
meende dat Cornelis Smit wel van de
ene oever was weggevaren, maat niet
bij de anclere oever aangekomen. Hij
had de schippers immers bij de
Wi I hel mi nasl u i s afgezet.



ri jksoverheid en kon het zich recht op een
pensioen verwerven. Als eerste van het
brugpersoneel  g ing J.H. Stekelenburg met
pensioen, een oplettende en nauwkeurige
brugknechl  d ie v i j fhonderd gulden per jaar

verdiende. De laatste ti jd kon hij niet meer zo

Soed uit de voeten en men had het plan hem op
non-actief te zetten. Het pensioen zou slechts
veerti8 gulden per jaar bedragen. Zijn kinderen
hadden al lemaal zel f  een groot Sezin te
onderhouden en konden hem dus niet
ondersteunen. Stekelenburg kreeg uiteindeli jk
een uitkering van tweehonderdvijft ig gulden
per jaar waarmee hij voor de grootste armoede
werd behoed. Voor dat Beld bleef hij wel in de
omgeving van de vele Rijkswaterstaatswerken
bij Vreeswijk waar hii voor diverse l ichte
werLzaamheden kon worden ingezel .
Stekelenburg was toen tachtig jaar en al vanaf
I846 werkzaam op de brug.

Arbeidsonrust op de schipbrug
Aan de salarissen van het personeel van

de schipbrug was omstreeks 1900 in jaren niets
veranderd. Ze lagen beduidend lager dan op
andere schipbrug8en. Na de opheffing van de
Rijkstol- en doorvaartgelden was bij vele
schippers de gewoonte ontstaan om toch iets
voor de doorvaart te geven. Deze gewoonte om
te "hengelen met de klomp" hielden de
brugknechten in stand, ook al omdat zij zo
weinig verdienden. Het was echter niet
toegestaan. Toen op 1B september i90l twee
brugknechten, Mollevanger en Hougee, hun
fooien inden, werd dat gezien door ingenieur
Beijerman van Rijkswaterstaat. Hij schorste de
twee voor een maand en maakte dat bekend in
het bijzi jn van het hele brugpersoneel. Bij die
gelegenheid deelde hij ook mee dat voortaan
ieder l id van het brugpersoneel gedegradeerd
kon worden met overplaatsing naar brugwach-
tersplaatsen elders in het land. Mollevanger
ging naar de sluizen van Umuiden, Hougee
ging in 1902 naar Veere, omdat een clerde
knecht dat weigerde. Die werd eervol ontsla-

gen en kreeg te horen dat hij als jonge sterke
kerel zijn beroep van baggerman maar weer
moest opnemen. Een vierde knecht werd over-
geplaatst naar Schagervlotbrug, bij Zijpe aan
het Noord-Hollandskanaal.

De overplaatsing van Hougee werd
geen succes, vooral omdat zijn vrouw naar
haar geboonegrond verlangde. Ondanks dat de
dominee de minister om terugplaatsinB
verzocht, bleef Hougee in Veere. Als het
Hougee daar niet beviel, was het antwoord,
was hij sterk Benoeg om in het zandbedrijf te
gaan werken.

Vreemde zaken
De sfeer op de schipbrug bleef nog lang

onrusti8. Het brugpersoneel vond het vreemd
dat op de staatsbegroting een jaarsalaris was
opgenomen van 450 gulden, maar dat dit bij de
uitbetaling werd gespecificeerd in 375 gulden
loon en 75 gulden toeslag. De spanning l iep
nog op omdat op de Koninginnensluis in
Vreeswijk met een minder druk dienstrooster
iets meer werd verdiend, 475 gulden. De
overheid vond het vreemd dat het personeel
voortdurend uitzag naar ander werk, want het
beroep van brugknecht werd hoger ingeschat
dan dat ran sluiskne(hl .  [en oplossinB \  as
misschien het bouwen van dienstwoningen bij
de brug, dat zou het contact met het gezin
gunstig beinvloeden. In l9l0 werden acht
woningen voor het bruBpersoneel gebouwd, zo
eenvoudig en doelmatig mogeli jk en met het
zicht op de schipbrug. Twee weken later
dienden de bewoners al een protest in tegen de
berekening van de huurtoeslag, met daarbij het
verzoek de salarissen aan te passen aan die op
de schipbruggen van Deventet Doesburg en
Arnhem.

Kort daarna vond een aanvaring plaats
aan de schipbru8 met veel  schade.
Onoplettendheid van de brugknechten zou de
oorzaak zijn. Twee van hen werden in hun
salaris gekort. Zij voerden de lange werkti jden
aan als oorzaak van het ongeluk. Die bleken

42



.  -  - ,+ i=. . . : . - :  - - - - - .  \

'.*- .;3;'-".*';.--.-

lofn indotr l . r , r ( l  sc hr ik l r r r t 'nr l  l . r lg.  I )c
l r t t tgktrcchlcrr  nro( ' t l ( 'n l l r ' ( l r / fc,n( l ( '  l . r rJ l ( '

lx ' f i (xk'n . l(  hlfre( 'n jJ l(Jt ]() ur(,n l)( ' r  l \ \ fc
( , lnrnl( ,n () l )  r l t ,  brLrg z i jn.  s Nnahl \  [ ror ' \ lcr ]

. r l l i jc l  \ i ( ' r  nr . i r r  r ) l r  ( le l l rur ]  . r . rnrr tzrg zr1n.

\ 'V.trtr t t ' r ' r  et q( '( 'n \(  he(' l )v.t .r l  $,,rs, nrochk'n
( l r i r ' \nn hcn , / i (  h l ( ' fusl( ' louel 'n () l l  ( i ( ' le | \  f t l

s l t ' r ]znkl(( 'n. \rynnnc('r  ( l( '  l )rLrg nr()( 'sl  \ \ ,()r( i( 'n
q( ' ( ) l ) r 'n(1.  \ \ ( ' r (k 'n zt ,geutkt .  I ixn Lrr . rnt  rxrk

nnn h( ' t  l i (h l  ( ln l  ( lc  l ine(hlcn \ , r 'c l  on( ' rgerr l i j l (

\ \ r ' tk  r t loesl( ' r r  r t ' r r i t  l t t t 'n.  l r r r t  r f , rn $.rr t ' r r
(  orr \ tn| l l  lx ' / i l l  nr( , t  hcl  n is lo l lcn \ 'n|  ( l ( '

\  i j - l ( ' l inr i (  ht ing di t '  nocl ig rras or lc l . r l  c le l r rug

rr()g fr inr\( l lo(r\  i r  hct gt 'bir ' r l  lag u aar . ,  rr  h t ' l r

cn v l ( )c( l  ( l ( 'dcn gcl( l ( 'n.  Fl( ' l  kosl l ( ' lx)vcn( i r ( '
\ 'er ' l  t i j ( l  onr sk 'eds hel  \ \ . r l ( ' r  u i l  r l (  ( ) lx 'n

btugsclr t '1x ' r r  lc  ha[ 'n.

H(' l  hel( l )( ,rs() l l ( 'c l  l ) f i ) tcst(,crdc t(,9( 'r)

hcl k()df l ]  vnn ( le 5nlnf i \ \( ' r ]  \ ' .Ur { l(  l r \r ' r ,
l ' " r r r lne'  l r t ,  r ,  1"6 '1",1 '  l "  zrr . , r '  \ , r .1 , r r ,1 \

l ) r ic l  nr( ,1 nl \  s lo l :  "Hrc,11oe ! i f ( len ! \ ' i j  l ( ' ( , ( ' f (k ' f

. r . r r r l ( ' i ( l ing nLr in der( '  c l . r tcn t l t '  r rxrrst  l r r  i len

lol  (k '  n. l (  ht( l i ( 'n\ l ( 'n r i jn r{ ' rs( l r ( , r l ) l  cn k ' l l

n.rni / reJr \nI  on/( ' \ \ . t . tk l . r . l t r l l r i ( l  ( lo\  ' \  n. l (  l r l \

ve( ' l  s t [cr)ger ( ' iscr ]  r i j r r  gt ' r , t r ' l t i .  l : is i 'n

\ \n.U.r . rn rrrcns( ' l i iker! \  i j \  i l l  \er l ) , ln( l  Dr(  l  dI

De schipbrug tussen 1896,

toen de uitdrijfvakken werden
gemotoriseerd, en 1907, toen

het veerhuis aan de andere zijde

werd gesloopt.



Een eenmansactie van
Policarpus

Een van de brugknechten van
<le schipbrug gooide het over een
andere boeg. Hij heette Johannes,
maar noemde ziclt in ziin correspon-
dentie bij zijn doopnaant Policarpus
Visser. Hij schreef de ministet dat hij
gra,tg in tle A,elegenheicl werd Aestelrl
om vaker zijn kefuelijke plichten te
vervu I len. Hoof tl i ngenieu r Bei je rnta n
stelde echter dat Visser accoord was
gegaan met cle vootwaatden toen hij
in clienst kwam en dat hij tevoren
zelfs overleg had gepleegd met zijn
biechtvader. Hij kon geen recht laten
gelclen op meer vrije dagen dan was
toegestaan.

Door het aanstellen van een
neg,ende brugknecl verbeterde hel
wetkklimaat wel enigszins, wanl
voortaan kon elke knecht eens in
de negen maanden op zondag
vierentwintig uur vrij krijgen. Omtlat
men geen verschil in behancleling
wilde laten on!5taan. krce9 Vissel
hel .rd\ les als kanaalbeantble te
solliciteren in Noorcl Brabant of
Linburg,, waar hij waarschiinliik meer
gelegenheid zou kriigen ziin kerkelii-
ke plichten te vervullen. Visser bleef
voorlopig waar hij was. Hij vertrck in
l92t naar de Koninginnen,luis itt
Weeswijk.

Foto rcchts:

De schipbrug van opzij gezien.

buitensporige clienstti jden niet is te voldoen."
Toen ti jdens de Eerste Wereldoorlog

geen petroleLrm meer voorhanclen was voor
de motoren van de uitdri jfvakken nam de
werkdruk nog toe, want in 1917 en 1918
moesten de schepen weer met de hand worden
bediend.

van hout naar staal ll
In 1900 werd ingevoerd dat wanneer cle

schipbrug was wegSenomen en de overtocht
plaats vond met de pont, l 'ret personeel van cle
brug deze zou moeten bedienen- Er moest dan
wel een goede pont zijn. De bestaande pont
was drie€ndertig jaar oud en bij de geringste
belast ing s leepten cle balken van de
opriikleppen dl door hel !vnter. Ien nieuwe
houten pont zou 2600 Bulden kosten. ln 1903
werd inderdaad een nieuwe pont Bebouwd,
uitgevoerd in i jzer. Sinds |906 heette de
brugwachter brugmeester, de brugknechten
heetten brugwachters en de losse werkkrachten
zouclen een dienstpet kri jgen.

l r r  de penocle l9 l4-  l9 l8 vonden \ele
militaire transporten plaats bij de mobil isatie
van het leger. Dat veroorzaakte veel sli j tage aan
de brug. Toen in 1920 de brug bovendien weer
geheel uit elkaar werd geslagen door massaal
drijf i js, was algeheel herstel noodzakeli jk van
de borenbouu van de schipbrug. Die zoLr zou
in staal worden uitgevoerd en zo breed zijn dat
twee zware vrachtwagens van samen 2500
kilogram elkaar zouden kunnen passeren. Op
dat monrent reden in heel Nederland pas
achttien zeswielige voertuigen rond.

De hele renovatie moest in tweehon-
derdtien dagen plaats vinden. Het verkeer over
land mocht niet langer dan zeventig dagen
worclen gestremd en het scl 'reepsverkeer mocht
helenraal niet worden gehinderd- De aannemer
p.rkle hel werk oJr specl.r( ulaire wiize idrl.
Hij sleepte cle hele brug naar Kinderdijk, op
66n brugvak na. Dat moest samen met de
bestaande pont bli jven zor8en voor het

overbrengen van het verkeer.
In Kindercli jk kon alles wat in de fabriek

wercl vervaardigd meteen op de goede plaats

in de schipbrug worclen aangebracht.  De
brugopzichter ging regelmatiS van Vianen naar
Kinderdi jk onr de ju iste maatvoer inS te
controleren. Hij mocht uiteiDdeli jk voor zijn
vervoer een n'rotorfiets gebruiken, maar het
verzoek daartoe nloest eersl vele bureaus
passeren, zelfs dat van de minister!

De landhoofden waren inm iddels
gewijzigd, met hell ingen die makkeli jker waren
voor het landverkeer. Dat had een grotere
lengte van de brLrS tot gevolg. Waren voor cle
oude schipbrug zeer zware en lange houten
balken gebruikt, voor de nieuwe constructie
waren zware i jzerprofielen nodiB van twiDtig
tot zesentwintiS meter lang. De conskucties
om ze vast te zetten tussen de l lruSvakken
onder l ing voldeclen niet  helemaal,  ook al
waren ze exact volgens plan uitgevoerd.
Na lange gesprekken en een ui tvoer iBe
briefwisseling kreeg de aannemer dit meerwerk
extra betaald. Aan de andere kant konden hem
enkele t iental len guldens ( ! )  in minder ing
worden gebracht omclat het weghalen van een
kleidanr voor het brughootd bij Vianen iets
nrincler had gekost clan was begroot. Den Haag
lette goed op de kleintjes, nraar besloot dat de
aannemer dat bedrag niet terug hoefde te
geven. Ter vervanging van een schrijfmachine
uit 1908 had hij inrmers een nieuwe gekocht
die clat l ledrag ruim te boven 8ing.

Het in Frankrijk bestelde staal l iet op
zich wachten, want de wals waarmee de
balken werden Benraakt was kapot gegaan.
De aannemer annuleerde cle opdracht en
bestelde de balken in Duitsland. Ze werden
vlot geleverd, maar toen bleken vier van de
geleverde balken niet lang genoeg te zijn. De
afwerking nam meer ti jd in beslag dan was
gedacht, maar het verkeer was uiteindeli ik nog
geen zes weLen qelr i r r r lerd.  De nieuwe
schipbrug werd op 6 september 1923 geopend
voor het verkeer. Het was een brug om trots en
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In 1903 werd een nieuwe pont

gobouwd om te gebruiken als de

schipbrug buiten gebruik was,

zuinig op te zijn. De schepen werden soms
zelfs apart door de schipbrug Betrokken,
wanneer men dacht dat een lange sleep gevaar
op zou kunnen leveren voor de schipbrug. De
ijzeren pont uit 1903 voldeed niet meer door
het steeds toenemende verkeer dat bovenoren
steeds grotere afmetingen kreeg. De scheeps'
werf van Meijers uit Zaltbommel bouwde een
nieuwe, grotere pont.

De schipbrug nog nuttig gebruikt
Toen latet in 1936, de vaste brug gereed

was gekomen, kreeg de schipbrug nog een rol
te vervullen. Bij Zutphen moest de vaste brug
over de lJssel een Srote renovatie ondergaan.
De schipbrug uit Vianen zou ti jdeli jk de beide
oevers met elkaar verbinden. Omdat de brug
daar een half jaar dienst zou moeten doen,

werden uitgebreide voorzieningen getroffen.
Een complete inventaris werd meegenomen,
inclusief de borden waarop de tarieven waren
vermeld. Ankers gingen mee om de brug te
verankeren, evenals tien dweilen, zes sponsen,
vijf zeemlappen en drie luiwagens om alles
schoon te houden. Het complete wachthuisje
werd ingescheept met achttien wollen dekens,
vier stromatrassen en vier matrassen van kapok.
Omdat het uitvaren van twee vakken zowel
overdag als 's nachts verpl icht  was, ging het
hele brugpersoneel mee. Dat werd in Zutphen

Bedetacheerd. Hel personeel kreeg maar een
keer in de veertien dagen de reiskosten heen en
teruS vergoed, maar het kreeg een voor die ti jd
hoge vergoeding van de verbli j fkosten van
anderhalve gulden per dag. Overplaatsing werd
verworpen omdat dan de huisgezinnen en
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( ie \ lcep Uil  hcl r()er zoLl lol tcn tr, t ,rcl  r lc zrvaar
slc sleel l ln)ol . l ( .hlcr . tnn ( lL. sleL.J) I leJ)l .1.t tsl .

!  A\()n(ls ()nl h.t l i  cl i  rver<l Docslrurg
l)ef{. ikt.  IJn.tf  !v(r[en ( le n(xl i : ]e nt. t .r l resclen

l lenont( 'n.  { )e l )oesl turgse \chi l ) l ) rug z()( /  ( lc
l l ( ' le n.rc l t l ,  v , rn l rvaal i  bt  r i j t  LtLlr ,  v(xJr . t Ie
vcrkecr zi jn g( 'slolcn. TL,rwij l  hct grootsle ( lccl
cfv. l  $et( i  \ !eggolt() l l ten valt \ \ ,r ,11(, ( |c
. lJntel l l len vnn ( le sleel),  kor (k, l)entnnning tr i l
Vi.rrcn r ' ! ,en slaltcn. loen de sleep vercler l ion,
lvaarsc hLrrvrlc r lc f)oesburgse b.tkcnrr.recslt ,r
.r l le l t t 'ntanningslcclel).  I  l i j  v(,r! l . t t  cc hlcr t le
( l i [e(t ielnx)l  tc wn.lrs.hLr\\ .cn. T!\,ec r] !r  i . t lef
l .rg cle sc hi1tbru13 l i l  Vinncn .t( lr  ( l ( ,  (rro(ire K(rr l
v, ln ( lc l ) rug bi j  Docsl turg.  Na rrog een
hazcnsl . t . t ; t j r '  l ion r le tochl  n.r . r r  Zulphen
\\()rclen vervolg(1. Tocn cle, lrcntanning van r l t ,
( l i recl icb(x)l  r lakkef r l( ,rci ,  $,as ( l( ,  s( hi lJl) fug Lt i t
Vinncn $eg. Het duurcl i ,n()e fLt inr  ( , r j t  uLt l
v(x)r( ln l  hLl | t  I )oot  o() l (  r lc  st  hr ; t l r I t rg kon
l)nssef(.n. a)ntd.rt  ( l( ,  sler,;r  ei,n sncl l t t , ic l  l t .rcl  v,rn
slechts v icr  kr lonteler pcr uLrr ,  ha.r lc le c le
cl i tecl iebool he,nt snel tr 'eer i | .  ()ncle' f  Str) l( ,
I)el. l ) l lstel l iDl l  v.tn h(,t  lJLrl) l i ( ,k nreer c 0(,
schi l) l l fLrg .rt  l>i j  Zulphe| en \\ ,cr( l  7() sneJ
nrogel i jk  i r rgelegcl .
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In de nacht van 15 op 16

december 1920 werd de

schipbrug veroield door het ijs.

In 1923 waren niet  a een de
houten pontons vervangen door

tzeren, maar was ook de

Dovenbouw van ijzer, met stevige
hekken en een voetgangerspad

langs de zijkant.
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De vaste brug

Moed en beleid
In 1927, toen in het RijksweSenplan een

vaste oeververbinding werd geprojecteercl, was
het lot van de schipbrug in f.eite al bezegeld.
Eerst (iD 1929) l iet de nlinister een onoerzoeK
instellen n.1ar de plaats en de afmetingen van
een vaste oeververbincling over de Lek tussen
Vianen en Vreeswijk. Een brLrg ten oosten van
de nieuwe sluis in l 'ret Amsterdanr-Rijnkanaal
bi j  Vreeswi ik was om nt i l i t . t i re redenen
onaanvaardbaar, zo l iet cle chef van ltet
inundatiebureau in het geheinr weten. De brug
n'roest ten westen van Vreeswijk komen te
liggen. Uiteindeli ik bleven twee mogeli jke tra
c6s over. E6n lag zo dicht nrogeli jk bii beide
woonplaatsen, orr de bewoners van Vreeswijk
en Vianelt terwil le te zijn. Daar was men
inrmers gewend aan de nabijheici van cte
schipbrug. Het nadeel daarvan was de l igging
van de begraafplaats van Vianen. Bij elke
teraardebestell ing zou de begrafenisstoet de
snelweg naar de brug ntoeten ovcrsteken en het
verkeer ophouden. Het andere tracd lag
westeli ik van de begraafplaats, nraar daar rezen
weer andere moeil i jkheden, zoals het afbreken
van een aantal huizen. Het was wel "een ton
gouds" goedkoper.

BurBemeester en wethouders van
Vianen zonden een bescheiden briei aan de
n]inister van Rijkswaterstaat. Zij hadden er met
verwondering kennis van genonten clat gelclen
waren Lritgetrokken voor de bouw van een
vaste oeververbinding over de Lek. Zij waren
bevreesd d.rt cle toegangsweg door een van de
nrooiste gedeelten v.rn Vianen zou komen te
liggen en dat de Don Velascodreef geheel
onder de oprjt zou verclwijnen. Het geboontte
claar behoorde vroeger tot l'tet kasteel van cle
Breclerodes. Mocht het trac6 komen te l iggen
zoals het was voofgesteld, clan zou d€n van cle
laatste herinneringen aaD de vroegere glorie

litititfrElnn

van Vianen verloren gaan. Zii verzochten de
nr in ister dr ingend om aan de ontwerpers
opdracht te geven bij de volgende stappen
hen daarin te kennen. Aan deze wens voldeed
de minister,  maar niet  aan de wens van
Vianen om de weg naar de brug nog meer
Daar het weslen te verscl'tuiven, zoclat de
Don Velasco dreef gespaard zou bli jven.
ln 1931 viel  de besl issing: het wesrel i jke
trac6 kreeg de voorkeur. De leiding van de
bouw werd toevertrouwd aan hoofdingenieur
W.j .H. Harmsen.

Een vlot begin
Toen kwanr er vaart in het werk.

Verkenners, bodemonderzoekers en lansmerers
namen de woningen die desti jds voor het
personeel van de schipbrug waren gebouwd in
gebruik. Om voldoende water af te kunnen
voeren bij hoge waterstanden werden de
uiterwaarden afgegraven. Door de rivier uit te

Luchttoto van de schipbrug en de
Koninginnensluis van Vreeswijk.
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Lraggeren kreeg de aanlegplaats voor het
werk- en opsl.rSterrein volclocnde cl iepte.
Bovendien kon daarcloor de scheepvaart zove. ' l
l rogel i jk van de gehclc, Lrreeclte van de Lek
gebruik maken. Het l laggeren gel)eLrrcle vooral
voor de voornral ige steenoven, cl ie nog lxzit
w.rs l ieweest van de schoonvacler van lan
Blanken Jz., Arie L.rkenelcl.  ln de volksmoncl
wercl clezc plaats cle "oude" of de "eerste oven"

Renocnrd. Het baggerpersoneel w,as gehuisvest

op een u,oor'rschip aan cle \a,estzi jde van cle
clerr le krib. Daar namen zi j  het strancl in beslag
en cle diepe inh.rnr waar vele jongcns van
Vianen hadclen leren zwentntcn.

De vorm van de vaste oeververbinding
De vor|n cD cle conslruct ie van cle l trug

h/.rren toen nog niet v.rstgesteld, ntaar er was
wel een tekenins cl ie in grote l i jneD weergai
wat later werd ui tgevoerd.  Het zou een
synrmctr ische brug worden ntet een l)oog varl
hon(lerclzestig nrcter in hel nriclden, cl ie in
een keer het zo[terl)ed van cle rrvrer zou
oversp.lDnen. Aan weerszi jclen van ale grote
boofl  over hel zonterl tecl zou aan elke zi jcle een
aanbrug worden gebouwrl over vi j f  pi j lers.
Aanvankeli jk zou de gehele brugconstructie
v.rn l)eton wordet vervaardigcl,  met Lt i tzoncle-
r ing van het l trugclek in dc' boog. Onr het
gewiclrt  daarvan zo la.-rg nogeli jk le houden,
zou claarop een hoLtten onclercler xonten
te l iggen met een wegdek v.rn hardhouten
blokjes.

Dat plan was al grotendeels cloorgere
kend, toen het besluit  viel clc brug geheel in
st.r.r l  ui t  te voeren, zowel de nt iclcienovcrspan-
ning als cle aanbruggen (cle bruggen over de
Lr i terwnarden).  De;t i j lers zouclen van beton
zi jn. a)nrclat Harmsen voncl dat cle brug rrr eel
van de nrooisle, vlakke en wijdse l .rndschappen
van Nederlancl kw.r te l i l igon, h.rcl hi j  zich
reeds in een vroeg stadiunt voorzien v. i l t  cle
hulp van ingenieur A.J.  van der Steuf.  Die
nr.rakte een tekening van de l trug in ( le nituur.
Daardoor kwamen zi j  tot cle conclusie clat de

brug aan schoonheicl zou winneD lvanneer de
bogen naar boven toe niel sntal ler maar Dreoer
zouclen worden. Uiteindel i jk kregen r le bogen
a.rn cle oDclerzi j( le een breeclte van 2,B0 meler
en bovenin v.1n 3,85 meler. D.tt  kwam niet
geheel ovcreen met de nonteDtenl i in, maar
door cleze verhoging zou de boog zoveel in
sterkte toenefien, clat cle r i jv loer in cle l)oog ook
in l)eton kon worclen uit l ievoerd.

Het oucle, cl icht belxruwde stadje
Vianen ging in het landschap ge( leel te l i jk
achter cle r ivierdi jk schui l .  De aislanct v. in cie
brlrg tot Vianen, 700 meter, w.1s groot genoeg
om het beeld van cle stad nict dood te drukken,
ook al hacl de brug aanzienl i jke ainret ingen. De
l)ebolrwing van Vreeswijk vertoonde in cle
nabijheid van cle r ivier geer-r cDkel punt d.rt  clat
cle aandacht trok.

Ond.-rrrks dat cle vornt en cle consrrucrre
van cle l)rug toen zo goecl als vast l .rgen, vond
nren het l )e le '  r lc  e, t l tet isr  he rornrqer ing nog
eens cloor een onafhankeli jke commissie te
laten bezien. Deze contntissie, l lestaande uit
de r i jks bouwmeester, een architect en cle

H€t ontwerp van de brug liet
aanvankelik een boog zien die
bovenaan smaller was dan aan
de uiteinden. In het gewijzigd

onwerp was de boog bovenaan
juist breder dan aan de
uiteinden.

Pagina 50:

Op de kaart is het trac6 voor de
nieuwe brug bij het eerste
ontwerp gevoegd. De toegangs-
wegen liggen op de ivierdiiken.



hoofdingenieur van de Nederlandse Spoor-
wegen te Utrecht, l iet zich onverdeeld gunstig
uit over het ontwerp en adviseerde nog enige
verbeteringen. Een ervan was het weglaten van
de schermmuren op de rivierpij len. De opleg-
ging van de boog en de aansluit iDg met de aan-
bruggen mocht duideli jk uitkomen. Ook de
detail lering van de landhoofden kon eenvoudi-

Ber worden uitgevoerd. De commissie was ove-
rigens graag eerder bij het ontwerp betrokken
geweest.

Onbewust hadden Harmsen en
Van der Steur de wijsheid van de
Franse schrijver J.F. Marmontel (1723-
1799) toegepast: "Dans tous les arts, la
premidre rdgle est d'en bien connoitre
l 'objet; caC si l ' intention de l 'artiste est
une fois bien d6cidde et dirigde droit A
son but, elle sera son guide dans le
choix des moyens et dans l 'usage qu'i l
en doit faire" (de eerste re8el in alle
kunsten is: het doel ervan te kennen,
want als de bedoeling van de kunste-
naar eenmaal vast omlijnd is en recht
op haar doel gericht, zal de bedoeling
zijn Bids zijn in de keus van zijn midde-
len en bij het gebruik dat hij ervan moet
maken. Vert. W. Kassies).

Een brug op goede voet
De landhoofden, de twee pii lers in de

rivier en de zes pii lers op het lanci werden
gebouwd door aannemer Bato,  de N.V.
Nederlandse Beton Maatschappij. De fundering
van de zes pij lers op het land bestond uit
betonnen palen, die werclen geheid tussen
ijzeren of houten damwanclen. Het heren voor
de middelste landpij ler aan de zuideli jke oever
bleek bijzonder moeil i jk. Hier had "de oude
steenoven" gestaan. Door het stoken van de
oven waren desti jds niet alleen de stenen hard
gebakken, maar ook de grond onder de oven.

Slechts met Brote moeite konden de heipalen
cloor cle keiharde grond worclen geclreven.

Voor de betonnen on.lerdelen werd
gebruik gemaakt van een bekisting. Voor de
opbouw van de pij lers op het land was dat een
bli jvende bekisting van betonstenen. Na het
opmetselen van telkens drie lagen lletonsleen
van verschil lencle, terugvallende lengten, werd
de ruimte achter de stenen met beton
aangevuld. Bij het storten van het beton was
nog, een bijzondere nraatregel getroffen. Het
was niet verboden op het werk te roken, maar
het draaien van sigaretten mocht alleen ti jdens
de schaft. Velen van de honderd lot hondercl
vijft ig werknemers pruimden daarom tabak.
Daarbi j  is  spuwen onvermi jc le l i jk .  Bi j  het
opvullen van de pij lers waren veel mensen
bezig om de beton op ziin plaats te kri jgen,
m.rar cle beton mocht Diet worden veront-
reinigd. Toen werd dus ook het pruimen verbo-
den. Slechts enkelen veroorloofden zich voor-
gedraaicle siSaretten te roken.

Hoewel het bestek voorschreef d.rt
alle op het werk a.rnwezige arbeiders de
Nederlandse nationaliteit moesten hebllen, was
de uitvoerder van Bato, "joep", een Duitser. Als
hii iemrnd z,lg roken plachl hij le zeggen:
"Hand im lars und lSiE. iJrel  in Maul ' .

Moeilijkheden met het waterschap
Waren de uitefwaarden aan de

zuideli jke oever zo hoog dat ze voor het
verruimen van cle rivier nog moest worden
afgegraven, aan de noordeli jke oever was clat
anders. Die uiterwa.rrden lagen een stuk lager
Het waterschap liet daar als het mogeli jk was
door een sluisje in de zomerkade zogenaamd
"dik" {slibri jk) water in. Dat dikke water moest
dan langdurig op het land bli jven staan zoclat
het rl ib lon zinlen en voor de benresling van
het land zorgen. Om de cle pij lers op het lancl
te kunneD bouwen verzocht de aannemer €€n
jaar lang geen water in te lateD. Het waterschap
vroeg da.rrvoor een schadevergoecling van vijf '-
t ig gulclen per hectare, in totaal viifentwintig

52



Een van de aanbruggen is klaar,

maat nog niet aangesloten op de
oprit.

honclerd gulden, plus tweelronderd gulclen als
vergoeding v.1D de onkosten en een borgsonl
van vijt 'enzeventighonderd gulden. De oncler-
lrandelingen met dit waterschap waren zwaar
te noemen.

ls die brug nog niet klaar?
ln j.rnuari 1933 w.rs de Lek diclrtge-

vroren en de schipbrug was we8genomen.
Door lret i js was een slop gem.rakt, een geul
waardoor een boot tussen beicle oevers kon
bli jven varen. Een sleepboot van de Keulse
vaan onderhield deze passage over de rivier.
Met veel moeite gelukte het om zeer onregel-
matig reizigers, ri jwielen en kleine goederen
over de rivier te brengen. In de avond van
1 februari vertrok de sleepboot uit Vreeswijk
met een groot aantal p.rssagiers. Het schip w.1s
nog maar net los van de wal, toen het i js in cle
rivier nret een geweldig gekraak losliet, juist

boven het slop. Tenauwernood kon cle sleep-
bool leruF err rle wal lrcreiLerr. De p.issdBiers
voor Vianen waren genoodzaakt een on'rweg te
n-raken en lopend over cle spoorbruli van
Culenrborg naar huis te gaan of in Vreeswijk
onderdak te zoekeD. Meer dan twintig perso-
nen brachten cle nacht cloor op de sleepboot.
Een tiental vond onderdak in het brugwachters-
I 'ruis,e van de schipbrug.

De aanbruggen: een moeil i jk bed toch
opgemaakt

Het was een kommervolle ti jd, met een
groot a.inllocl van arbeidskrachten en veel te
weinig werk. Dat was ook goed te merken in de
staal industr ie.  Vooral  beclr i jven in de
scheepsbor,rw hadden het moeil i jk. Zij wilden
desnoods ook wel bruggen bouwen in plaats
van schepen. Ze werkten dus Braag mee aan de
de bovenbouw van de Lekbrug en van de
aanbruggen die in staal werden uitgevoerd.
On'rclat nren bij de uitvoering van de
werkzaamheden aan de brug zoveel mogeli jk
arbeiders aan het werk wilde lTebben, werd het
werk verdeeld over bedrijven in verschil lende
delen van het land. Elk lrcdrijf kreeg een zoveel
mogeli jk afgerond deel uit te voeren. Hoofd-
aannnemer van de bouw van de twee aanbrug-
gen werd de Nederlandsche Dok Maatschappij
te Amsterdam. Die moest voor de directie niet
alleen een auto ter beschikking houden maar
ook tien overallsl

De vele onclerdelen van de aanbruggen
waren op zes verschi l lende pla. t tsen ver-
vaardigd. Het was niet 8erin8 om die tot
66rr geheel te nronteren. In de eerste plaats
waren goede afspraken vereist over de
nra.itvoering. Van cle vier plannen die werden



ingediend voor de n'rontage was dat van

Bijker 's Aannemingsbedri j f  het goedkoopst en
het neest prakt isch. Bi jker 's kon bi j  het

afwerken van de brug gebruik maken van de

door Braat geleverde verfwagen, die onder cte

brug hing. Hierop werclen vaste instal lat ies

ingericht die lret kl inken van de onderclelen
van de brug zeer vereenvoudigden. Omclat al le

materialen per schip werclen aangevoercl,  hacl

Bi jker 's een krachtige bok ingezet om het

n'rateriaal te lossen. Met een kraan die zich over

rai ls langs de brug kon verplaatsen werden

vervolgens de onderdelen aanllebracht. Voor

cle montage van de brug was de bi jzondere eis
gesteld dat een derde cleel van arbeiders
gescl 'roolde monteurs moesten zi jn. Door cleze
m.tatreRel kregen \ele Inen)p url  de om8e\ i | ] ! l

ook een kans om met werken de kost te

verd ienen.

De moDtaSe van cle aanbruggen kon pas

plaats vinden nad.l t  het terreiD rondom de brugi

op hct  goede niveau was gebracht,  het

wiDterbed aan weerszi iden van de brug

verruimd en een aardebaan was aangelegd
voor cle toegangswegen naar de brug, verhard

met straatstenen. De zandlichamen van deze
oprit len veroorzaakten door de veenachtige

ondergrond vooral aan de noordzi jde grote

verzakkingen en oppersingen van cle grond.

Die moesten weer met de hancl wordeD

weggewerkt. Even leek het er op clat de brug

niet op clc vastgcstelde datum in gebruik kon
worden BeDomen. Door de aaDvoer van
honderclduizencl kubieke meter zancl en grond
extra kreeg cle aarden oprit toch op ti jd het
juiste profiel.

De echte verbinding. Niel voor niets
ln mei 1934 ging hoofcl ingenieur

Harmsen mel enkele scheepswerven overleg
gen over de kosten van de nridclenoverspan-
ning van cle brug. Voor het maken claarvan
waren lwee scheepswerven in de markt, clic
niet waren betrokken bij cle aanbruggen en die
geachl werclen het werk te kunnen nraken.
Dal waren de Maatschappi,en De Schelcle te
Vlissingen en Wilton Feijenoord uit Rotterdanr.
Wilton Feijenoorcl kreeg de opdracht een
kruiser le bouwen voor cle Koninkli jke Marine
en viel claarom af. De Schelde werd dus cle
hoofdaannemer Crote onclerdelen van de boou
konden daar het beste worden vervaanligd.
Onrdat de werkeloosheicl nog, steeds zeer hoog
was, werd het overige werk weer over diverse
scheepswerven verdeeld, net als voor de a.ln-
bruSgen. Later zouden bruggen niet meer op
een wer[ lrorden rerra,rrdigd. m.].1r ir) e(n
constructicwerkpl.lats.

De onderdelen moesten worden
al'geleverd bij lret werk en gemerkt volgens een
bepa.rld plan. Bovendien werden cle onclercle-
len die van hoogwaarclig staal waren ver
vaardigd (St 52) npart gemerkt. De moi]Lrge van

ln 1934 waren de

werkzaamheden aan de nieuwe

brug begonnen met de bouw van

de landhoofden
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de overspanning $/erd gegund aan de f jnl ta
Bijker cl ie ook de aanltruggen ntonteercle.
Bi jker legde cen doorg.rande ntontagevloer
onder cle gehele toekontst ige l)oogcor.tstfuct ie,
rustend op hulppi j lers. Het i)edri j t  n.ra.rkte cl ie
v.tn oude gedeellen van cle spoorbrug bi j
Katefveer. lD het nt iddeD v.rn cle r ivier bleef een
opeDing vnn zcstig meter breecl geh.rndhaafd
onr cle scheepvaart doofgang te larteD
vinclen. Die werd overspannen n.tet twee
nronLrgel jgl lers die eerder l t i j  cle Arnhernse
brupi rvaren gebruikl.  Bi j  deze nronhgeliggers
wns de ntontagevloer aan de onderkant
aangcbracht onl cle vereistc cloorvararthoogte te
behouden.

De montate

De verr i jcl l tare torenkfaan cl ie Bi jkcr 's
Aanneninl lsbedri j i  hacl geltruikt bi i  de t)ouw
van cle aanbruggen kon hi j  ook gebruiken voor
cle nrontage van cle boog. Daarvoor werclen op
cle montagevloer rai ls gelegd. De onclcrclelen
van de boog werden zovcel als mogeli jk door
de dri jvenclc l tok, clc Kolossus, op cle juiste
plaals gehesen. Onr eff ici€nt te werken werclen
vele onderdelen op cle mont.tgevloer iD
voorraad gehouclen. Het werk ntoest . lchtef
elkaar worden .rfgenraal<t, want tussen half
novenrber en begin ntaart nrochten gecn
steigerc in het r ivierl)ecl staan en een hinclernis
vornren voor w.1ter of i js.

ln ntaaft l9J5 l touwden cle scheepswer
ven.ran cle onderdelen v.rn cle brug. Tegeli jk
wercl al l tegonnen nlet de bouw van de
hulpconstructies in het zonterbecl van clc r jvier
als ondersleuning voor cle l toog.

ln augustus $,erd eeD naDvang genta.tkt
nrel de montal le van de twee bogen. Voor cle
sluitstukken van cle l toog was vecl overleg
nodig, vaknranschap en behendigheicl v.rn de
kraanmachinisten. In het l tart vnn cle boog lvas
r ' rnnrel i jk  een scharDierpunl  aangebracht,
l lestaaDdc Lti t  een st. l len rol ntct een Ltoorsneoe
van vierhondefd|ni l l imeter.

Over de vei l igheicl van clc werkplaats
was g<lecl nagedacht. ()ndef cle gehelc boog
was een werkvloer .rangebr.tcl t t .  Voor de
wefkzaantheclen aan cle boog zelf  was cen
ingenieLtze hulpconstfLtct ie Lt i t l ledacht. Van
hansst i j l  tot  hangst i j l  was een werKvtoLrr
. ianBel)racht, die tel lel i jkert i jc l  de h.rngsti j len op
de jLristc pla.t ts i ixeercle. Zo kon vei l ig worclen
gewerkt en t i jdetrs de montage hoefcle var-r
cleze constfLtcl ie niets te worden weggeh.ralcl
ol gewijzigcl.

De onclereinclen van de boog worden
cloor cen zogenoentde trekbanclen mct elka.rr
verl lonclen. De trekl).rnclen worden weef ntet
clkaar verl tonclen door dwarsl iggers, waarop
uiteindel i jk cle r i jv loer konlt te l iggen. Ti jdens
de nrontage van de l trug stonclen de trekltanden
oi langsl iggers niet onder spanning. Ze waren
fiet eeD hoge rug van .rchthonclerd nt i l l imeter
(een "zeeg" genoenrd) nauwkeurig op vi jzels
geplaatst.  Door n.r de montage cle vi jzels

De ptlers voor de aanbrug aan
de kant van Vianen.



De heipalen werden ter plaatse

vervaardigd. In de stortbak staan

de vader en de broer van de

schrijver.

voorziclrt ig naar l leneden te brengen werd eerst
bereikt dat de bogen zich in zo genrakkeli jk
mogeli jke stand ging zetten. Na nog vercler
aivijzelen kwamen cle langsliggers los van cle
ti ideli jke ondersteuningen. De bogen rustten
toen aan de noordkant op twee rolopleggingen
en op twee bolopleggingen aan de zuidkant.
Na het vri jkonren van cle bogen bleken deze in
het midden tweehondercl nri l l imeter te zijn
gezakl. Op 4 november w.ls het zover, ecn
prestatie die er zijn mocht.

Intussen was het afklinken met kracht
voortgezet. Onr de verschil lende onderclelen
aan elkaar te verbinden had Bijker's uitgere-
kend dat daar noB 85 000 klinknagels voor
nodig waren. Op zondag B decenrbel bij strie-
n'rencle regen en ongekend hevige sneeuwbui
en, werden de hu lpconstructies vcrwijderd. Op
19 clecenrber was de rivier gelreel vri j van stei-
gerwerk en waren alle stalen onclerdelen aan
gebraclrt. De afwerking kon beginnen.

De ri ivloer v.rn de brug ontbrak nog.
Deze post was buiten het bestek gehouden om
ook een andere beroepsgroep een kans op wefk

te geven. ln maart  1935 werd di t  werk

aangenomen door ( le Hollandse Betongroep Lri t

Den Haag.

De opening van de brug in 1935

Doorclat het weef gunstig was gewecst,

kon de brug eerder in gebruik worden genomen

clan was gepland, ook al was men nog volop

bezig cle toeg.rngswe8en te maken. ln cle weg

aan cle zuic lz i jde ontbrak nog de vaste

oeververbinding over het Merweclekanaal.

Op voorstel van in5lenieur Harnrsen werd

cle Lekbrug zonder al te veel off ici6le
plechtigheden geopencl. Op cl insdag 26 mei

onr elf  uur was cr toch no8 een heel gezelschap

aanwezig, nret on(ler anderen l lestuurclefs van

Vianen en Vfeeswijk, hoof( l ingenieur Harnsen

en ingenieur Celdens cl ie nanrens Rijkswater-

staat cle clagel i jkse leicl ing had gevoerd. Verder

hadden zich cla.rr ook de verschi l lencle aanne-

mers verzamelcl,  de vertegenwoorcl igers van cle
poldercol leges, evenals van de ANWB en de
Koninkl i jkc Nederlarrclse Automobiel Club, cle
KNAa Dc l , rats len nt , r . ik ter t  r . tn de geleg"n-

lreicl  gebruik om actie te voeren en duidel i jk te
nraken dat ie vooral bi i  het opri jden van cle

brug je hand uit  moest steken om l 'ret vefande

ren van r icht inB aan te geven- Al len verzantel-

clen zich bi j  cle overgang van cle bestrale weg

naar de betonnen r i jvloer va'r de aanbrug aan
de Vreeswijkse zi jde. Een eenvoudige houten
plank sloot de weg af. Voorclat die wercl

weggenomen lrerinnercle ingenieur Harnrsen

eraan dat met de nieuwe brug een belangri jke

verbetering tot stand was gebracht. Ceen
ijsgang of lroog w.lter zou het steecls toene,

mende verkeer een halt toeroepen. Hij  veront-

schuldigde zich voor de haast waarmee de brLrg

wercl geopencl, n'raar in Zutphen rekende nen

op de schipbrug, die daar op 1 jul i  als nood-

l)rug nroest Saan cl ienen. De lmuw van de brug
had in cle pers niet vcel aanclacht gekregen.

Toch was het geheel tot stand gebracht met

materiaal van Nederlands Lrbrika.l t  en de
honclerdzestig lneter vornrde op 6dn Da de
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In 1935 was over de Lek een

hulpconsf uctie aangebracht.

Rechts is de aanzet van de boog

zichtbaar.

Bouwbedrivigheid op de rivjer.

De boog op 2I augustus 1935;
de bouw vorderde gestaag-



Het laatste gedeelte van de boog

wordt gemonteerd.

De vlag in top, de boogconstruc-

tie is voftooid op 23 september

1935.

De brug kort voor de opening,

toen alle hulDconstructies en

bouwkf anen waren veruijderd.
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Broolste overspaDning van het land. Tot slot
sprak hii de wens uit clat de brug zou dienen tot
heil van de bevolking van Vianen en Vreeswijk,
van de provincies Zuid Holland en Utrecht en
bovenal tot heil van het hele vaderland.

Het hele gezelschap wandelde daarna
over cle brug Daar Vianen en aangekomen
bij de grens van de gemeente toonde cle
bLrrgemeester zicl ' t vooral verbeugd dat er geen
dodeli jke ongevallen te betreuren waren bij de
bouw. Hij bracht hulde aan Rijkswaterstadt en
aan het personeel van de oude schipbrug en
nodigde tenslotte ingenieur Harmsen urr net
grondgebiecl van Vianen te l letredeD. Daarmee
was de brug geopend. ALlto's, f ietsen en
voetgangers, hadden in grote getale op dit seiD
gewacht. Zij lradden een mooi uitzicht vaD de
lrcogbrug op de schipbrug clie op hetzelfcle
moment buiten werking werd gestelcl. Even op
en neer tussen ViaDen eD Vreeswijk was er niet
nreer lJi j. Voort.tan was de afstand enkele
kilonreters meer en de klim over de brug viel
niel mee voor $,tndel,r,rr, i e,) i iclsef5.

De inzetbaarheid van Riikswaterstaat?
.  In 1815 schreef ingenieur Jan

Anthonie Blanken aan zijn superieuren over het
vergoeden van zijn kilometers te paard. Na veel
geschrijf en gepraat werd hem dat toegekencl.
Cornel is de Beet die een grote rol  had
gespeelcl bij het bouwen van de miliLrjre
bru8 jn 1813-1814, wercl  in hetzel fde jaar
aangesl.rgen volgens de wet op het paarden-,
plezier- en passagegeld voor eerrenvijft ig gul-
den, zeven stuiver en twee cent. Hii clrong niet
aan op een kilometervergoedln6i, nta.tr hij vond
clat hij als ingenieLrr van Waterstaat over een
pa.rrcl zou mogen beschikken zonder daarover
llelasting te betalen.

In juni  1896 adviseerde het minister ie
onl meer van de fiets gebruik te ntaken, om de
kosteD van ri jtujgen door de ingenieurs te
verminderen. De fiets had het voordeel d.rt bij
in de trein kon worden meegenomen. Enkele
maanden later ging binnen de dienst het bericht

roDd dat het gebruik v.rn de f iets niet moest
worden overdreven, cl ie mocht al leen in de
hooBste nood worden gebruikt.  ln j  B99 luidde
het, dat het gebruik van het r i jwiel Diet moest
worden geactiveer(l  nraar ook niet verboden.
Wanneer cle afstand le voet kon worden
atgeleg(I,  ntoest dat worden bevorderd. Bi j
gebruik van een r i jwiel kreeg nren een
vergoeding van drie cent per ki lometer. Men
Danl in overweging om cl ienstf ietsen aan te
schai fen. In 1900 bleek na een grondig
onderzoek in het achlste distr ict areen een
opzichter over een r i jwiel te beschikken en in
een ander distr ict beschikte men over slechts
lwee r i jwielen.

In 1938 had de kantonnier voor z i jn
werk aan cle snelweg, dat reikte van cre orug
bij  VianeD tot aan verkeersplein Ouclenri jn,
een dr iewiel ige bakf iets met hulpmotor
aanSevraagd. Hi j  kree8 die niet,  Lri t  angst dat er
teveel gebruik van zou worden gem.rakt. ln
1941 kreeg die kantonnier wel een bon voor
een buitenfietsband, maar eerst moest de
ingenieur de oucle band op deugclel i jkheid
onderzoeken. De kantonnier kreeg de nieuwe

De kantonniers op de motor van
de wegenwacht.



De genodigden nemen

de brug in gebruik, gevolgd door

automobilisten, voetgangers

en fietsers.

bancl uiteindeli jk niet, omd.it een opzichter
hoger op de l i jst stond. Een jaar later kreeg hij
wel een band, een houten. Een hoofdingenieur
beschikte toen nog over een aLrto en een
motorri jwiel. Beicle motorvoertuigen werclen
cloor de Duitsers in maart 1945 in beslag

Senomen.

De eerste fi les op de brug
Dat cle brug klaar was voorclat de

doorgaancle wegen gereed waren, bracht de
nodige moeil i jkheden nlee. De burgemeester
van Vreeswijk vond het bezwaarli jk dat het
verkeer naar de brug gebruik maakte van cle

smal le Lekdi jk.  Het openstel len van cle
autoweg v.1r'r verkeersplein Oudenrijn naar de
Lekbrug leverde ook problenren op. De
Commissar is van de Koningin in Utrecht
meencle dat henr advies had moeten worclen
gevraagcl over het verkeer. Ook cle burge-
meester van Oudenrijn voelcle zich gepasseerd
err dreigcle op het verkeersplein slechts verkeer
uit 66n richting toe te laten. Op 20 nei 1936
gaf ingenieur Bakker opdracht om gewoon alle
beletselen op de weg op te heffen en de weg
voor het verkeer in beicle richtingen open
te stellen. Daarvan nraakten velen dankbaar
gebru ik.
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De verbinding ntet het zoiclen w.ts
uiteindel j jk zo goecl geworclen, zonder tol len of
pontveren, clat een deel van hct toerist jsche
verkeer z ich ver legde na.rr  Brabant.  Het
Ukechts Dagblad noemcle cl.r t  in lglB een
verheugend verschi jnsel,  want de schoonhejd
v.rn het Brabantse land was bi j  cle Noord-
Nederlanclers nog veel te weinig bekencl:, 'Over
cle nrajestueuze Lekbrug bi j  Vianen suisden op
Henrelvaartsdag van dat jaar honderclen
waSens naar het zuiden, het lancr van oe
vennen lel lemoet// .

Spoecl ig daarna veranderoe ner
verkeersaanbocl. In de mobil jsat iet i jc l  vonclen
grote troepenvefplaatsingen pl. tats te voer, re
paarcl en per auto en motor. Toen op 10 mei
1940 de oorlog begon, werclen direct troepen
in stel l ing gebracht om de verbincl ingsweg
tusseD het noorden en het zoiden te DewaKen.
M.rnschappen van het 25ste Regintent
Infanterie hadden hun stel l ingen betroKKen en
in de lucht was veel act ivi teit  van vl iegtuigen.
Behalve een stroont v luchtel ingen was er
vercler geen verkeer. Een onafgebroken
ki lometerslange r i j  van ge€vacueerde burgers

uit Tiel en onlgeving, waarvan velcn reeds
dageDlang onclerweg waren, zocht zich over cle
rivierdi jk een weg naar de brug. Terwij l  een
Duits vl iegtuig tot landen wercl geclwongen,
gooide eeD pi loot van een ancler toestel tussen
de mensen op cle zuidel i jke opri t  van cre orug
een zevental brisantbontnten. Vi j f  doclen waren
het gevolg.

Stappen van de bezetter

Op 2l jul i  1943 werclen al le goecleren
van Riikswaterstaat cloor cle bezetter in beslag
genomen. De opslagplaatsen waren verDo(en
geil iecl.  ln septentbef moesten al le ingenieurs
en opzjcl ' r ters van Rijkswaterstaat van rayon
Utrecht verschi jncn op het hootclkantoor
aan de Mal ie l )aaD. De "Pol izeiangestel te, ,
Rotl ]enpieler g;rf  opdracht cle watersra. lrswer
ken constant te bewakell  en hi j  eiste van
elk essentieel waterst. l . t tswerk een tweetal
tekcningen. Vja ancleren kw.rrr Rothenpieler er
achter, w.rar zich het zwakke punt bevoncl in
cle brug bi j  Vianen. Dat l .rg op een clerde deel
ran de orer.parrning a,rrr  de zrr i r lz i j r le u,r . r r  in
1936 op verzoek van de Hollanclse genie in het
betondek een cloorg:rande naacl was gentaakt

De bfug bi Vianen, een markant
punt in het landschap.



Schepen op de Lek bij de brug

en de Lekbrug vernield, 5 januari

1945.

die hct cventLrcel onkl.1;tr nraken vnn cle l l rLrg

zou vcreenvoLt(| tgen,

In oktol)er lverden ( le bernrcn e'n taludl i

van ( lc l l rLrg c'n clc opri t tcn gevor(lcr( l  cloor ( le

Duitscrs. Aan cle noorclzi jcle wer(l  op ( le opri l ,

net \oor hel l .rndhoolcl,  ccn z$,i l rc l)ctor 'rreD

nrr-rr-rr r lrgcrichl vln rLrinr l ! \ ,ee mctor ( l ik, ondcr

een hoek nret ( lc as van cle lrrug en ovc,r de helc

breecl le van hcl ( l i ,kl ichnnn'r,  n'rel ccn snral lc
cloorg.rng- Dnt \\,.1s een vcrsperrinli, \\e.rr nrot

zog,chcten Spa.rnse ruiters ( le we1 kon wordon

algeslolen, ecn "Sperl).ruwercke". Op r lczo
z\\!rrc nruur urren slrrkke .rnt i t .urkgescl)Lrt

ol l l leslcld Voor ( le ver( le. l iBing varr ( le l)rug. l lel
gesc.hul  wer( l  becl ient l  door Hol landsc
V(rlks<ltr i tsers, ( l ie tot 1l nPri l  19,15 ol) hun l)ost
zi jn gcbleveD. A.rn de k.rnt van Vi.r ' ren \\ ,arcn

na.rsl ( le opfi t  en l) i j  de Rijksstf. lnlwcg l).rr.1kkcn

gebor.ru,cl utt lr  r le nranschnppen vcrbleven cl ie'

cle lrrug nroeslcn be$,.rken. Intusscn \\ ,erd hcl

onclc roud nicl vcrgeten cn in mci 1944 begon

mcn nret het schi lderor van cle Leklrrug. Dal

zo( cr op kunnen w,i jzcn ( lat ( lc l tezetters

niet ol) de vernicl inB van cle brug ( i t  w.rrcn.

Zo hielclen d.r.rr wel rekening mee, r\ ' . r ,r t
( lc  '  1 .1,1( l \ l rn. ' (  r ) l le\r i ln) , r (  l r l ig l r ' '  vrrr t 'A " i  

(  r

mnlcria.r l  v(x)rh.rnclcD \\ / is onr ( 'clr  noo(lbru!. i  le

bouwen .r ls de grote lrrug uit  zou val len. l lct

anlwoord u,,rs ontkennoncl. Hcl schi lclcrrvcrk

.rrn cle brug girrg nog r loor k) l  6 septenrl)er

19.1.1. Toen n.rren cle srhi lders v(x)r het l .r .r tst

annwczig, hetzi j  orrcl.r t  ze nict nrcer nnxhlerl

k(nrcn, hclzi j  onrcl. l l  ze Lri t  cigon l)e\\ ,cl . i i r ' r l l

lhuis l) leven. De overoenkonrsl rrrcl  cle schi lclcr

wt'r<l in okkrbcr 1946 ()r)t l lon(lcD.

Het vcfkeef kon nog sl:cr ls cle lrrug
gclrruiken, zi j  l ret onrlcr z$'nrc (ontrol( ' .  [) .r t
vcr.rnclerclt  k)cn ol) l7 septcnrl)er 19,1.1 l) i j

Arnhenr cle luchtlancl ingen pl.rnts\,on(len nls
ondcr<leel vnn ( le ol)( ' rnl ic "M.rrkct C.r|clcn".
Beh.t lve nt i l i l . r i ren (.n personon nrel een

spcci.r le "Arrsweis" klr, .rnr nienrand n'reef ()v( ' f

r le l l rrrg. ln oklober nanr clc SS-crs nr.ratrcgelcn
onr cle brr.rg onkl.r.rr te n)nkcn, maar niel

lc vL,mietigen. Versp|1' i( l  over t lc hele lrrr.rg,
( lc b()ol l  ( 'n cle r ivicrpi i lers br.rchtcn ze

zcstienhonclcrcl ki lo lrotyl a.rn. In nove'rr lrcr

wcr(len in or1 op ( le r ivierpi j l ( ' rs nog n)(,cr

expl()s ieven .r . rngclrracht.  Er w.rrcn ook

nrn.r lregclorr genonlen onr te v(x)rkomen dnl
pcr ongeluk oi <kror s.r lx)t .r l le icls nt is zou gaan.

De brug is niet meer

Hel r, l iegvelcl Dcurne bi j  Ant!v( 'r l )en
was clc b.-rsis voor hel lg. lste Scluaclron van de
"SccoDd T.r( l ic.r l  Air Force", hel legeronrlerdcr' l
( l .r l  het op t lc Leklrrug h.rcl genrunt ont hcnr
onkl.r.rr tc nraken clanwel gehecl le venriclen.

Dc DLritsers \()er. len ol) I  j . r i )unfi  I  c),15 hun
"Opcration l lodcnl) l .r l lc" Lri l ,  $!r.rrbi j  zc nret

ruinr achthoDdercl vl iol l lLr igen dc geall iecrr len

nog Veel schade toel)r.ra l ' r len. Z( 'w.rren n1.1ir

nel uit  ( le lu( hl cn het i js r, .rn de n.rchh,orsl uts

n.ruweli jks ! . iesnroltcn op cle sLrr l l )anen vnn

Da'ufne, toen l ' ret l ' l  ls l( '  s( lua(l f()n opste(,g nret

als doel cle Lckbrug bi j  Vi.rnen. Zc u, ierpen r lrar

vccrt ien l lonrnren .r i .  E6n sloeg een gnt vin

n, inr  l \ \e{ .  nrL ' l ( ' r  in { l (  r ' ( ' r \ le ( ,v"r \1 i . f l )  r i | lH \ . l

c lc zrr ic le l i jk . ranbrug. Een onclcrzoek kon pas
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0p de luchtfoto (5 februari 19451

is niet alleen te zien dat de brug

is vernield, maar ook dat vele

bommen tercht zijn gekomen

naast de oprit aan de zuidzijde

{foto van zuid naar noord, rechts

buiten beeld Vianen en

Vreeswijk).

t lvee clngen l .r ter pl. l .r ls vinclen, onrd.rt  r ' r ienr.rn(l

op c le l ) rLr l . i  nrocht.  Onder de b[uB was

helenr.ral geen onclerzoek nrogeli jk, onrclat cl .rar

een nri jnenveld w.rs .r.rngelegcl.  Ook cle

vc.rfw.-rgen kon niet n,orden gel)rLrikt,  want de

constructie lr ,ns verwroD8en. Bi j  cle inspectic

l) leek ondef de r i jvloer cle r.rvage compleet.

Tcrwij l  dc "L.rndstr.rssenbevollnr. icht igte"

overleg pleegde, h.rd het "Fel lowship oi the

Bellows", zr>.r ls ( le l) i jnaam v.rn lret lcl3sle

scluaclroD luiclclc, cr nof. i  steeds zin in. C)p
.1 j .rnLr.rr i  viel het opnieLrw ain. V.rn cle l larak

vnn ( le l)ewa kingstroepen l) leei niets ove[. De

nranschappen werden da.r f  na gedcel te l i jk

on(lergebr.rcht bi j  bufgers van Vianen. Edn varl

clc pi lotcn h.-rcl  het lef onr nret zi jn "Typl 'roo|r"

onder cle brug door te vl iegen. Op 5 janu.rr i  h.rd

hel sclLraalron n'reer sLrcces. Mel zeven
"Typhoons" vloog het r-raar de Leklrrug. Onr cle

becl iening van het afweergeschut in verw.rrr ing

le brengen lvefcl de brug van twee knnten in de

lengtc aangevallen. Het weer was goecl: een

l ichte ochtendnevcl, geen wolken en weiniB

wi|rd. Vl iegencl van zuicl naar noorcl werd ol)

ccn hoogte v.rn achlduizend voet een . luik

ingezet oncler vi j f t ig graden. Op drieduizend

voet werd uit  het eerste vl iegtLrig een bonr v.rn

duizencl poncl losgelatcn, en claarn.r 6en uit  het

tweede vl iegtuig. De eerste bonr sloeg ten

westen v. ln de zuic le l i jke r iv ierpi j ler  in.  De

tweede bom trof cle westel i jke boog van de
gfote ovefspanninB. Deze zakte stat ig iD elkaar

en verdween voof het Brootste cleel in de r ivier.

Het water in cle r ivier werd door cle grote

hoeveelheid nrater iaal  veert ig cent imeter

opl lestLrwd. Het verhaal Baat dat 6€n van de

bonrnren de twee lLrchttorpeclo's van elk

clr ieduizencl  k i logranr had geraakt c l ie de
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0m de overkant te bereiken was

weer een veerpont nodig, maar

die had weinig capaciteit. Op de

achtergrond een schip van de

lijndienst tussen Keulen en

Rotterdam,

De pont werd aangedreven door

een sleepboor (Adrianus lll. Bij

Vreeswik, rechts boven, ligl al

een stuk van de Baileybrug klaar

Duitsers h.rclclen .r. lngel)f .rcl ' r t  op cle brug cn clat

cl ie clc vcrniel ing van cle boog zouden hebben

veroorzaakt. De ofl ic: iele versie van dc Royal

Aif Force was: "Tyl lhoons ( leslfoy str.rtegic ro.rd

bridgc in l lol l .rncl.  Typhoons of R.A.F. Seconcl

T.rct ic.r l  Air Fotu:e ntt.rcked aDcl clcstroye(l t l ' re

inrporlant roid briclgc.rcross the Neclerf i jn nt

Vi.-rncn, soulh oi Utrecht in Holl .rn<l on Jan(ary
i i i th.  The Typhoons clrogrpecl  1000 poun<l

lrorr l>s, the pi lots l) in1)oinl ing the target with

l r . r rkt ' r l  J ' re '  i r iorr .  l l tey ' . r \ ,1 l r re Air( lcr .
col l .rpse Lrrdcr dired l ' r i ls ancl .r t  leist one

vehicle crossing the briclge .rt  l l ' re t inre lel l  into

thc r ivcr l)elo!!".  Waarschi jnl i jk was d.rt  "vehi-

cle" het voc[tLrig \ \ , .r .r f  de torl)eclo's op wi]fen

aangebracht. D.tt  u'as een eenvoudigc wijze

van bevei l igen, \ \ ,aDt doof micldel van clraclen

cn k. l trol len konclen op afstancl cle explosieven

op cle l)estcm(le plaats l lorden gcrttr lr lo€Ll

vreer(1. Die nrethoclc was toe8epasl bi j  al lc

bruggcn over lret Amstefclam-Rijnkana.r l .  Was

cle brug in cle noord zricl  verbinding voor cle

bczetlers l)elangri jk, noft bel. lnuri jkef was het

schcepva.lrtverkeer over cle Lck tusseD oost en

west. Eigenl i jk wercler].r l  . l i rect na hct instorteD

viln ( le l) fLrl i  nra. l trcgelen geno en om tLrsscrr

het vcrwronger'r sta.r l  en grote stLrkken l)eton

een vaargeul te forceren- Hel is l) i jna zckcr clnt

bi j  het nraken van cle v.rargeul BebrLrik is

genr. iakt v.1n ( le explosieven ! i t  cle pi j lers.

Uiteindel i ik w.rs ccn vaarBeulvan zestien nrctel

l)ree(l  l ' ret resultaat. W.rarschi jnl i jk waren toen

cle explosieven op. ()ok wercl nofl  een k.r l)el-

l)aan tot stancl gebrachl over cle Lek vanal cle

ri i tcin(len van cle aanl)rLrf lg,cn- Hiernree konclen

err le le ;x- .urrcrr  r le r i r ier  orerslpk rr  in eert

$.ool  \oor l  l r . l  , l i r ' . r , r r r  r lc  k,rrrel  l r i r t t .

Een pont voor het gri jpen

Was op -5 januari ( le l)rug ingestort,  op

7 januafi  voer alweer ecn pont tussen Vreeswijk

en Vianen, op de plaats w.rar lr i j  vrocflcf ook

af en nanvoer. Waar k\a,an die pont ol lccns

vand.ran? Ti jr lens de slag onr Arnhenr \ ! .r fen

niet.r l leen cle inwonefs van cl ie st.rd crr Lri l  ( le

verre onrtrek ge€vacreer'r l-  Ook cle bewoners

v.rrr  le ' . lcrrr , ,eer in r l .  H( mcenle Wlqc'r inAen

moesten direct hun hrt is en ha.lrcl  vcrl . l ten. Onl

elke verbiDding nrct cle overkant Van cle Rijn

onnrogeli jk le nraken br.rchten ( le Dri i tsers in

cle haven v. ln Wageningen clr ic6nder l ig

schepen lot zinken, lat laoncler cle sleepl)oot

van cle ponl en de oucle Bierpont. De n'rotorpont

ontspfong cle ( lans en clreef losgesl.tgcn rrret cle

stroon'r mee. Het is nict bekencl tot w.rar cl ie

pont is afgeclreven, nraar toen de lrrug bi j

Vianen kapot was, werd cle pont Bevondcn en

naar Vreeswijk Beslcept. De Dritsers haclden

ook cle oude pontbaas gcvon( len. On. lef

c l iens lc id ing wercl  c le pont inBcleg(1.  De



"Ortskon'rmandant" van Vianen had de
veerstoepen al klaar laten maken door zesti8
man die zich mel hun gereedschap hadden

Semeld na een oproep van de stadsomroeper.
Langs de oude Veerweg had hii om de viif
meter eenmans8alen laten graven. Het oude
veerhuis van de schipbrug was binnen een uur
ontrLrinrd, evennls het eerste huis dat men vanaf
de Lek tegenkwam. Daar werden Hollandse
SS-ers ondergebracht, die ervoor moesten
zorgen dat nienrand bij de rivier kwam. Als
verdedig,ing v.rn cle pont werden drie stuks l icht
"Flack-geschut" in stell ing gebracht.

De pont had al snel mankementen die
niet goed waren te achterhalen. De motor was
buiten werking en de sleepboot Adrianus l l trok
de pont over de rivier Na de bevriiding was de
pont In een pa.lr uur weer aan de praat, toen
prop,es papier in de leidingen van de motor
bleken le zitten.

Wageningen voelde het gemis van de
pont, de enige verbinding van de stad nret de
Betuwe. Het Serucht ging dat een g,roep
WaSenin8ers de pont in de nacht terug
wi lden halen. Ingenieur Bakker,  d ie voor
Rijkswaterstaat het beheer over de pont voerde
bracht de pont onder beheer van het
Miljt. l ir Cezag. Wageningen moest nog tot
oktober 1945 op cle pont wachten, nadat Rilks-
wntersLral de pont grondig had laten herstellen.
De stad vroeg een schadeloosstell ing van
27 355 gulden, die ze tsr.r.1g spoedig betaald
zagen, want de toestand van de Semeentekas
was precair

Bevriiding! Riikswaterstaat in actie
De twee drijvende bokken die de

Duitsers na de venrieling van de brug in
Rotterdam hadden besteld,  z i in nooi t
aanSekomen. Na de bevrijding nloest de
Adelaar komen, een drijvende bok met een
capaciteit van 140 ton op 39 meter hoog,te.
Deze kwam na lange ti jd wel bij de ltrug aan.
Onderweg lagen sonrs obstakels in de vaargeul,
waarlangs de krarn zich een doortocl'tt moest

banen. Die werclen dan door de bok gelicht en
op cle wal Bezet. Later, op 23 mei 1945 bracht
het aannemersbeclri i f Werkspoor met behulp
van de Adelaar de vaa4;eul op een diepte van
drie meter zeventig. De breedte was nog steed
zestien meter De Lek bleef daar gevnarli jk. Dal
bleek wel toen een schip met ruim vijfhonderd
ton meel voor Amsterdan op 2 .lugustus niet
precies het miclclen van de vaa4ieul hield.
Het kreeg een paar fl inke scheuren a.rn
bakboordzijde en werd in zinkende toestand
aan cie grond 8ezet.

Duikers werden ingezet om onder water
te zien hoe het was gesteld met de brokstukken
van de brug. Cetracht werd zoveel mogeli jk
goede stukken boven wnler te brengen. Op
'14 juli werd het eerste grote deel van de boog
op de wal gelegd, zodat nren kon zien wat er
nog mee te doen was. Men hoopte zo veel
mogeli jk delen van de brug opnieuw te kunnen
gebruiken. Bij Werkspoor in Utrecht was eerl

Brote uitslagvloer gemaakt waar de brug op
ware grootte wercl uitgelegd. De stukken
werden in hun oude vorm teruggebracht,
getrokken, gebogen en aangevuld ntet nieuw
materiaal wanneer dat voorhanden was. D.rt
vroeg veel t i jd, tot eind 1946. Hel verkri jgen
van het speciale staal voor de booS (St 52) zou
nog heel wat l.rnger duren, tot in het vooriaar
van 1948.

Plannen
Na de bevrijding was er niet alleen veel

militair verkeet maar ook het burgerverkeer
nam sterk toe. Al snel werd duideli jk dat cle
ponl Vreeswiik-Vi,rnen een veel tc Aering,e
capaci te i t  had. In het bevr i jde deel  van
Nederland wist nren ook dat de grote boog van
de Lekbrug was vernield en daar lrcgon men
direct nl te zoeken naar nla.rtregelen om daarin
te voorzien als het land was bevrijd. Ponten
waren niet beschikbaar. Men d.lcht een
oplossin8 te hebben door twee schepen met
elka.rr te verbinclen en daarop een platform te
leggen. In de havens van Waspik en Dongen



Met het Baileymateriaal werd

opnieuw een schipbrug aan-
gelegd, lwee r'istroken breed,

maar slechts zeer voorzichtig te

berijden.

werden claarvoor schepen gereserveercl.
Men nanr ook andere nraatregelen. De

Nederlandse autoriteiten in bevriicl gebiecl
riclrtten zes compagnieen genietroepen op.
Elkc conrpa!l,rie van clriehonderd man bestond
oi t  technische vakl ieden cl ie vr i iwi l l ig in dienst
waren. Ze werclen opgeleicl in het bouwen van
Baileybruligen.

Toen na de bevrijcl ing cle Engelsen
beloofden onr voor ponten te zorgen, opperde
R ijksw.lterstaat een andere mogeli jkheid en
vroeg het materiaal van cle Baileybrug bij
K.lterveer (lat vri j zou konren. De Engelsen
waren lrcreid onr alle benocligcle materialer'r ler
beschikking te stellen. Ze wilclen ook al lret
andcre Baileymateriaal dat zich irr Nederland
bevoncl verkopen. Van alle noodbrLrBgen, groot

en klein, waren er vierhonclercl in Baileynr.rte-
riaal uitgevoerd. Na cle nodige onclerhandelin-
gen over cle pri js verkochten ze al clat natcriaal
in januar i  1946 voor v ier  nr i l joen gulden.

De bouw van de Baileybrug
Al in augLrstus 1945 lieten de Engelscn

vraclrten materiaal aanvoeren voor een
schipbrug over cle Lek. De "Second Dutcl 't
Conrpany" zou cle bouw ortclersteunen. De
onclerdelen werden gemonteerd op zestien
zoldefschuiten van 25 meter lang en 5 nreter
breed. Rijkswaterstaat had ze Lrit hel hele lancl
bijeen gellr. lcht. Van cle nreeste schuiten waren

de eigenaars nict l lekend. Later, toen ze al lanf]

deel  u i tmaakten van cle schipbrug, bleek

dat ze aikorrst ig w.rren van schcepswerr,en en

baggernraatschappi jen Lr i t  PapeDClrecht,  u i t

Boverr Harcl inxvelcl en Sl iedrecht. Een grote

menigte .rrbeiders van het constLrct iebedfi j f

Werkspoor uit  Utrccht werkte aan ( le totst.rnd

koning v.rn de nooclbrug, voor zover hel mate-

r iaal dat alth. lns toel iet.  Al les w.rt met het

Baileysysteenr tc nr.rken hacl wercl uitpievoercl

cloor cle nranschappen v.rn l ' rel  Tweecle

Neclerlanclse Ccnie Compagnie. Aanncmer C.

de Craaf uit  Vreeswijk bracht de landhootclen

in orclc en kreeg daarvoor t ien ton cement-

Tenslotte werd ook nog veel sloopi jzer gebrr.r ikt

v.rn cle oucle schipbrug. Die zou in 1937 al zi in

gesloopt, l - l raar on'rdal er nol i  zovccl bruikbaar

mnteriaal in z.rt ,  \ , \ ,as loen besloten hcnr

orrz icht ig ui t  e lkaar te halen. Die zuinigheic l

had clus uiteinclel i jk gelooncl. Op 4 oktol ler

1945 was cle noodbrug klaar voor verkeer in

beicle r icht ingen. Mejul irouw Eva v.1n cler SteuI,

cle verloofde v.1n kapitein Brenran v.-tn cle

Tweede Neclerlandse Cenie Conrpagnie, nrocht

cle brug openen door een l int te verwijderen en

cle vlaggen te laten lTi jsen. De brug was naar

haar genoenrcl .  Het Bem centel)eslu u I  van

Vianen was zo bl i j  met cle brug clat het cle mil i-

taire meclewerkers een feestavoncl aanrrooct.

De brug was voorzien van twee

uitdri j fvakken mel een cloorvaart van 42 meter.

Aanvankel i jk  werden ze geopencl  ntct

hancl l ieren, maaf al in oktober I946 werclen ( le

micldenvakken gen'r otor iseercl.  Op cle Lek

heersle intussen Frotc bedri jviglreicl .  Voor het

bewegen van cle uitdri j fvakken was haast geen

olie te kri jgen. Als Van Cencl en Loos en de

poli t ie over wat extra ol ie konden beschikken,

levert len zi j  clat.  ToeD het motorschi l l

May Be wercl ontclekt, l ) leek cle taDk no8

veert ienl 'rondercl l i ter ol ie te l levatten. Dat was

voor cle schipbrrrg. De gewone scheepvaart hacl

nog steecls Srote problen'ren met de snral lc

vaargeul bi j  de brug. Twee extra sleepboten

werclen ingezet om schepen daar zo vei l ig
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nrogcl i  jk d(x)rhceD t( '  l {xxlsen.

Toen in cletcnrber I  ().1{i  l tct vorkeef
gl l " t r r l  k , rn lJr . rk(  n \ . r ' r  i lc  l r , r ' r : l rnrr :  r , r . r , r r r r r
ccn Bnilovl)rur rr, . ts gt ' lcgcl,  \ \ ' ( ' f ( l  ( le s( lr i l ) l )rLlg

opgcheven. ln een r\ 'ctk t i jc ls giDS ltet l ] ]ntcf i . t .r l
nnnr Hen(lf ik lr lo Antb.rcht. [)c. cle'ks< huiten
$,( ' f t lcn in d( '()ude k)(.slrn(l  hcrslelcl  on nnn de
eiS('nn.rrs tef Lrl l  gegc\,( ' r) .

De planning

Hel vcfkecr \ / .r ,r  no()t( l  n.t . tr  lLt i( l  en
onlSekc'e(l  nr()csl r ich in Vinnen ( l(x)r cle
V(x)rstr.r.r t  $,orstelen ( 'n (kx)r ecn vi j i  nteter
bredo slr . r . r t ,  dc l lu i lcnsl . t (1,  onr bi j  c le
Bail t 'v l>rug lc konren. A.rn cle n<xrrr lzi jdc.r, .rn cle
Lek nrcrklt '  Vrcesu' i jk rreinig v.rn ( l i l  vrykeer,
\ \  nnl d.rnr f tr lcn ( lc nul() 's \(x)|nl o\,er \ \ ,r 'g 26,
nu r lc. 42, v.rn ( lc Lekl)ful l  l r . t .  hel
vc'rkct 'rsplcin ()urlerrr i  jn.

lDlLl is( 'n lrr 'er( l( 'n cle lrrrkslukkcn v.rn clc

l . t |1) lc l) fLrg Lri t  ( le f ivi( ' r  Bevisl.  l lct kosl lc veel
rrrot ' i le om svsteenr l( '  l t rengcn in r l t ' ruint
2(,00 lon vcru r()Dgcl l  sl . l . t l  ( 'D de bi jn.t  1.100
k)n gc!/nl lon(l  l )cton v. l t  het f i j ( l ( 'k v.rn. lc l)rLlg.

Werksl)oor krccS in jnnu.lr i  l1)-17 op(lrn( lr t  dc
Inx)g te hcfslcl len. Ir ,onals in l9J(r n'crden
.r isl) f . lken l lcnr.r.rkl  ov( ' f  clc vct '<lcl ing vnn hel
$erk en ()()k nU \ \ 'erder l  r ,ersr 'h i l lcndr.
c()n\ l '  uct ie$ ( 'rkpl. intscn irrgcst h.rkr: lcl .  Zoveel
rrogc.l i  jk wcrcl het or-r<l<' sLr.r l  opnicuw gt ' l rru ikt,
nrnnr nnnvLrl l ing uit  Anrcrik.t  \ \ , .1s no(l ig. Pns in

nl)f i l  I  c)-18 k$?nl h(,1 ben<xl ig<k' st.rnl St -52
be's< hikba.rr.

Dc nr.rnicr urnrol) ( l( '  lxx)g in l9: lB
!1c(l  Scnronlor 'r( l  (kx)r een ( ()nstruct icl)cd r i j i
vefs.hi lcle r luir lel i jk r, .rn cl ie in l() .1(r,  rkxrr een
sch('ol)s\\ 'erf- Tocn u'crcl cle l>rxrg als het r, l tre

.r ls (.cn schi l)  l lel)oLr\\(1, \ \ tr ,rr l) i j  ( le t$,ec g[ote

langsl iggers, t lc lrckb.tnrlcn v.1n ( le l)()g( 'n, nls
een s(x)rt  kicl( 'n \ \ 'ar(.n uitgel( ' ! l ( l  ()D d( ' \{ 'crk-
vl()cr cn cl.r .r fn. ln \ \ !1s lrx 'n onclcrclcel na onder
clet l  aangclxruwd. ln I94B w( ' f ( l  een r(neer
.1n(lcfc lnelh(xle gevolg<1. De ( lelen $'er( len
eersl zo gr(x)l  nrogcl i jk gcnr.r. tkl  cn l)rs dnnrnn
ter l) l .r .r tse gt ' l rracht. Als eefslo on(lcft lelen

wef(len ( le vier l)eginslul<l<en van dc boogoin-
den gol) l i l . r lst.  [) . ] ,rrvoor urren hul l l t i j lers in r le
r ivicr D(xl ig. Daaro;t kwanten jLrkkcn tc st. t .rn
(l ie tol vi j tendcdi l l  |nclcr l-roog feikten. Het
i jzerwcrk rtrn r le.ze hr.r lpjr.rkken zou latcr nls
langsl iggcrs in clc r i jv loer lerechl konten. Onclcr
clk v.rn de vief polen v.rn deze jLtkken wnren
\ iFr. / r \ , l re t i i r r . l \ . r . rngelrnrr  l t t .  ( - )P c lk jUl  z, ,U-
(len l ! /cc boogstukken \\()r( len opgelcgcl r, . tnaf
de f ivicr l) i j lers. I lcir le lrogcn van clo l)rug wnfen
op een gfote \\ ,( .rkvloer uitgelegrl  en p.rsscntl

8emi. lkl  met ( lc lang,sl iBgefs eD ccn gedeclte

v.rn clc vert ical( '  sl i j leD.

Ingcnieur H.C.P. de Brui jn r ' . rn cto
i l idel ing BrLrgl lcr 'r  van Ri jks\, \r l lorsln.t t  nt.r. tkte
ha.rs l ,  want l toewel r lc hul lxor ' rstrLr(  l ies
lrF. l . Ix l  \ \ ' , r rcn k sorr  i i . .  zorr  hel  lx . ler  l t l I l  r 'n l

elke hindernis \oof ( lc r4/ inter Lt i t  cle r ivier
ve[wi j( lcr( l  te hclr lren.

In grote stukken werd boogbrug

boven wate. gehaald, in model
gebracht en weer ter plaatse
gebracht.



Van links naat techts, van boven

naat on0er:

De brug werd hetbouwd vanuit de

boogstukken en met behulp van

enkele steunconstructies (1948).

De montage, 1948
Op 16 septenrber '1948 was het zover.

Met cle nodige zolderschuiten werden de grote

boogstukken van on8eveer honderd ton per

stuk aanSevoerd. Twee van die stukken werden
samengevoegd tot een lenSte van on8eveer

55 meter. Door de twee drijvende bokken werd

dit stuk op een tevoren berekende plaats vast
gezet zodat de delen van de booB ai zoveel
mogel i jk  in de ui te indel i jke stand zoudeD
hangen. Onr zes uur's morSens werd hel eerste
deel van de boog aangebracht aan de noordzii-

de. Dat stond om tien uur vast. Voor het einde
van cle dag was ook aan de zuiclziide een deel
van de boog aangebracht. De volgende dag
werclen opnieuw twee stukken aanBebracht.
Daarna werden steeds nieuwe stukken aan de
vorige gekoppeld. Het meest risico lag in het

sluiten vaD de bogen, het aanbren8en van cle
laatste stukken. De scharnier die in cle oor-
spronkel i jke brug w.rs aangebracht,  b leef
gehandhaafd. Onr nu de lrcog op zijn plaats
gesloten te kri jgen was een ntanoeuvre noclig
van de noordeli jke brughelft, met een gewicht

van elfhonderd ton. Met het opsleken vaD zijn
hand gaf 66n van de montagewerkers het
moment van slui t inB aart .  Niet  a l leen de uia
voerders en de belangstellenden waren van

clit spannende ogenblik getuige. Op 45 nleter
hoogte was naast de montagewerker ook een
radioreporter aanweziS van de Wereldomroep.
Hij deed verslag van deze gebeurtenis met al
het claarbij lrchorende lawaai. Na de sluit ing
werden in een vlot tempo de constructies aan_
gebracht die de ri jvloer ondersteunden en cle
langsliggers werden voltooid. In minder dan
drie maanden was de brug vri jclragend. Het
verschil in monteren bleek ook uit het aantal
klinknagels d.rt op het werk moest worden ver-

werkt. ln i936 waren dat er vijfentachtigclLri-
zend, in 1948 vi j f t igduizend.

ten brug in een brug
Terwijl de boogbruB noB maar net

vri jdragend was, werd over de dwarsliggers van

de stalen vloerconstruct ie een eenbaans
Baileybrug gemonteerd. Deze noodbrug was zo

aangebracht dat alle werkzaamheden clie nodig
waren om de brug te voltooien ook uitvoerbaar
waren. Dat deze eenbaansverbinding in de

boogbrug in de plaats kwam van de twee keer

6B



zo l)fecle B.r i ley-schipbrug enigc honderden
nrelers stfoonrop$/.r.rrts h.rd verschi l lencle
oorzaken. Rcccls bi j  c le ingebruiknenr ing
v.rn clc Bai leybrrg, clr ie jaar levoren, w.rs l tere-

ken.l  cl .r l  ( le exploit . l t ic K)ncl cle tu,,eehon(ler( l
vi j i t igr luizcnd gulclen per j .r .rr zou bedragcn.

l)nt w,as kostl) .rar. Bovendien nroesl bi j  i jsgang
oi hoog w.i ler dc brug norclen \ leggenomen,
\{t l t  r-r() l l  cxlr.r  kosten en veel ovedast me't zich
nrccl lLrcht. Zo r,vercl een overganfl  v(Dr hct ver-
keer in stancl gehouden ovcr cle spoorbrug l t i j

Culer-nborg in geval r, .rn noocl. De spoorr,r,cgcn

h.rclcleD te kennen geggeven cl.-rt  zi j  cl .rar r, .rnaf
\^, i lc len, \ ."nnt zol.rng als cl ie lveg in geL>ruik

\4, i5, kon slechts nret een enkel spoor ()vcr dc
brug u,orclen gereclen. D.rt veroorz.rakte lveer
grote vert|?gingen cn vroeg veel organis.t t ie,
rr&r, t l  ru,k , r '11,1.11 , lc .16611' lor  ontot i ( ' \ "n noA

nroeite haclclen onr r le lange kl int na.rr de brug
te o\,erwinn! 'n. Die noodweg weral ( lan ook
opgchtvcn, nraaI toen waren anclcrc noocl-
nr.ratfegelen nootlz.rkel i jk. Uitcin(lel i jk wefcl
ervoor gek()zen dc clubbele Baileybrug op te
hei|en en ovcr de brug in aanbouw nret B.l i lcy
n r . r ler ' , t . r l  ee'r  r  er l r in '  l | | r l l  l r  r ' . '  r r  r r t ' r , lo oe,.  e 's in
stan(l  te hoLrdcn, al n,.rs het ntet slechts 66n r i j
l ) .r .rr.  Dc .rLrto's nroeslen op da' l) fug nchter cle
i ietsers bl i jven. Een vrxrrclccl w.rs cl. t t  nten niel
meer voof ccn open l lrug hoefcle te wachten
()m clc scheepv.r.tr t  door le Jalen.

Dat e[ no8 stee(ls gel]rck was.tan vele
nralerinlen bleek wcer bi j  het cl ichten v.rn c1e
lx)mkr.rtcf in cle lveg op cle alnbrrg aan cle
zuic lz i jc le.  De r i jv ioer kon .r l lecn worclen
gerepateerd .1ls hct Lri tkonren(le l)ebni jze' l

opnicr,rw wercl gebf( ikt.  Latef kon ,r.rnvul lencl
l)etoni jzer voor cle vlocr in clc l toog lvorclen
gelevercl cloor lrct havenlteclr i j f  Vl.urcl inger-r
oo5t. Dc f i jv loer wercl aangebr.rcht in .rpri l  cn
nrei 19,19. nl eni$e t i jd hicrvoor w.rs cle opri l
:ran cle zuiclzi jcle geheel vr i jgenra.rkt , , ,an cle
honclerclen voeftuigen cl ie da.-rr als oorlogsl)uit
op cle DLritsers rr i t  clc vcrre ontl fek waren
vetzclntet0.

Ui t  noor lzakel i jke zuinigheic l  bcsloot

*

Een waterverftekening van de
herbouw van de brug.

.+- .*--* . .  l { f  -

*:- - i:i-,.;rrr:rar&fj q!F.!

.tt

ingenieLrf De Brui jn niel ;r l lecn clc noocl l trug
nr.rar ook de r4/e\tel i jkc r i j l t .r .rn van lveg 2(r, v.rn
de Lekbrug n.r.rI  het verkeefsl)Iei lr  Ourlenri jn,

s lechts onot l ic ieel  open te s lc l lcn.  Op 23
clecenrl)er l9; l{J w,i lren clc gcnocl igclen It i j  het



Het scheepvaartverkeer kon

weer doorvaren toen de tijdeltke

schipbrug was vervangen door

eed even tidelijke rijbaan met

Baileymateriaal en slechts 66n

ristrook breed, over de brug-

in-aanbouw.

verkeersplein om het wegv.rk "open te r i j . len".

D.rarna g.rf  clc Wcgcnwacht clc wcg vri j  voor .r l

het verkeef.

Fi les, f i les, f i les

Toen bi j  cl ie opening de overgang var)

de r ivier tot €dn noodri jbaan was beperkt, ko|r

door een goede aanpak het verkeer toch nog

redeli jk cloorstromerr. Door bi j  elk der uitein-

den van de Baileybrug bewakers te pl. latsen die

teletbnisch in contact stoDclen met elkaar, wercl

hel verkeersaanbod zo goe.l  mogeli jk geregeld.

Het w.rs geen ideale toeshnd, maar voor die

t i jd was het aanvaardb.rar.

Hel stnal voof de l)oog, waar zo lang op

w.rs gew.rcht, wercl .rangebracht en nlet hc.t

o\er ige i j le.$er(  v,r , r  een ver i l , r , rg roorzierr .

Hoewel een strak f inancieel  beleic l  wercl

gevoercl,  leefde ook Riikswaterstaat als het

ware van daB tot dag. De werkzaamheden voor

cle B.r i ley-scl 'r ipbruS en l ' ret oprLrinren en

herstel len van de lxngbrug haclclen grote gaten

in lret l)Lrclget geslagen. Al leen cle Baileybrug

hacl  over de jaren 1945 l94f l  bui ten c le

. lankoop v. ln clc brugnrateri .r len al een bedrag

v.in 800 000 gulclen aan exploitat iekosten
gevergrl .  De l :oogbrug hacl bi jna twee rni l joen

gulden gekost, waaf ook no!! cle kosten van

het in ui tvoer in! l  z i jnde l ) fugclek en l ret

schi lclerwerk nroesten u,orden bi jgetclcl .  In cl ic

t i jc l  waren vele goeclefen nog op cle bon en

voor l ' rel  r i jc len nrel een aLrlo op zondag was

noli  steeds vergunning nocl ig. Zonder ophei

wercl de bru6i geheel voltooicl.

Lan8zaam kroop Neclerland uit  het dal

onrhooli .  Dat wercl goecl zichtl l . i . rr  door cle
loe' t , rntc \ ,Ut l re l  $egve.kee..  a) l )  .ontmigc

plaatsen, zoals bi j  c le Lekbrug, kon een

langzaanr r i jc lencle en sonrs st i ls taancle r i j

voertuigen worclen waargenomen. Het verkeer
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De rubaan lag ruim boven de
toekomstige rijvloer; zo konden
zowel het verkeer als het wetk

aan de brug doorgaan.

Brug en wegen waten hersteld in
de jaren viftig.



dat zich 's morgens een weg baande over de
Lekbrug naar het noorden zocht zich's avonds
weer een weg terug naar het zuiden.
Rijkswaterstaat deed veel moerre creze
verkeersstromen in beweging te houden. In de
jaren zestig werden de opritten verbreed met
vele honderdcluizenden kubieke meters zand
uit het stuwcomplex te Hagestein. Een zeer
belangrijke verbetering kwam tot stand door
fietspaden te verleggen naar de buitenzijden
van de brug, bui terr  de hoofdorerspanning.
Vianen had het meeste te leiden van al het
verkeer dat ui t  a l le r icht ingen's morgen van
zuid naar noord wilde. Het trachtte via binnen-
wegen sneller bij de Lekbrug te komen en
maakte de bebouwde kom onveil ig. De bevol-
king richtte actiegroepen op en barricadeerde
we8en. De term "sluipverkeer" werd gemeen-
goed. Het duurde nog meer dan tien jJar voor
er enige ruimte in de verkeeroverlast zou
konren. Al dje ti jd was de situatie van het ver-
keer een hoofdschotel in de raadsvergaderin-

Ben van Vianen. Op het gedeelte van de ri jks-
weg A2, Oudenrijn-Vianen, waar dageli jke een
file stond, werden geleiderails ("vangrails")
aangebracht en ver l icht ing,  later ook een
middenbermbeveil iging. Ongelukken bteven
echter niet uit. Het snelverkeer had nao er tus-
sen de hoofdoverspannn ingen meer dan vier
meter breedte bijgekregen. Dat was wel een
verbetering, maar niet cle oplossing van het
proDteem.

Riikswaterstaat maakl plannen en voert ze uit
Met al deze problemen werd Rijks-

waterstaat elke dag Beconfronteerd. Ook diver-
se actiegroepen lieten voortdurend van zich
horen. Hoewel alles werd gedaan om de over,
tocht over cle Lekbrug zo goed mogeli jk te laten
verlopen, werd er niet meer ernstig gesleuteld
aan de brug, want de gedachten gingen verder.
In 1967 werd het trac6 Lexmond-Lunetten vast-
gesteld, een weg die met een grote boog om de
stad ViaDen zou kon'ten te l iggen. Het trac6 ver-
eiste vele kunstwerken. Het kostbaarste was

een nieuwe vaste brug over de Lek ten oosten
van Vianen, tussen de voorhaven van de
Beatrixsluis te Vreeswijk en de stuwen bij
Hagestein. De nieuwe brug zou een einde
maken aan de abnormale verkeersoverlast bij
de boogbrug.

Het ging niet allemaal even vlot. De
toenmalige minister van Verkeer en Rijks
waterstaat ir D.S. Tuijnman zei in de Tweede
Kamer dat hij nog graag zelf de A27 en de brug
zou openstellen voor het verkeet maar daar
voor moesten nog vele buclgetaire hobbels wor-
den genomen. Technisch gezien was de nieuw
brug een compromis. De keuze viel niet op een
volledig betonnen brug, hoewel men met beton
al tot grote dingen in staat was en dat het goed-
koopste zou zijn. De onderbouw werd wel
geheel van beton vervaardigd, maar aan de
riivloer en de draagcoustructie werd ruim 5600
ton i jzer verwerkt.

Net als bij de boogbrug van 1936 moest
men zorgen dat ltet water in de rivier niet werd
gehinderd. Daarvoor moest de boerderij ten
westen van de brug, "De Hogen Blieker"
worden verwijderd. De boerderij stond op een
terp en hoorde nog bij de geli jknamige
steenoven. In mei 1975 werden de gebouwen
gesloopt en de grond op de vereiste hoogte
afgewerkt, waardoor de constructie van de brug
korter kon worden. De brug met een
asymmetr isch zi jaanzicht  bestaat ui t  twee
ident ieke, naast elkaar l iggende bruggen,
oitgevoerd in staal, op gemeenschappeli jke
betonnen pi t lers.  Het was een brug met
mogeli jkheden, want wanneer het nodig zou
zijn, kon de brug aan beide zijden met een
rijbaan worden uitgebreid.

Toen de aannemer van de onderbouw,
Ph. de Koning jr. uit Papendrecht, voor het eerst
het werkterrein bezocht, zag hij met schrik dat
het wer(terrein in de uiterw.rnrden ruim een
meter onder water stond. Hij vroeg zich af hoe
hij de betonnen palen op hun plaats in de
grond kon kri jgeni Maar, zoals het meestal Baat
met hoo8 watet het komt snel, maar het
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verdwijnt (x)k \ !c. ' r  sncl.  Hcl urls een t ioedc
w.rarscl]uwinB en in pl.r . l ts vnn 6en heistel l inB

werden twee heiploegerr inBczet. De natuur

werkte claanr.r nrce en ma<-rkle van dc clrassig
geclachte uiterur,a.rrd een keih.rrcle bovenlaag

wnar( loor niet . r l lcen gemakkel i jk  nrct  dc

heistel l ingcn kon worclen Sem.rnoevreercl,
nraar ook i l  l ret overige benodigde nrateria.r l

rcdel i  jk eenvor.rcl ig kon wordcn a.lngevocrd.

Hel verwcrken v.rn cle sl l . l lconslruct ie

w.rs in hanclen v;rn Hollancl i .r  Kloos l)v Lri l

Krimpcn.1.1n de l lssel.  In novenrbcr 1976 kon
(le nrontaSe van het eerste gecleelte van cle

sl.ralconslruct ie in hel $,erk pl.r .r ts vinden.

Zo groot nroge' l i jke conrl)onentcn werden

sanrengesteld en per schip naar cle boulrplaals

vervoercl.  Twee dri jvcnde kranen v.rn Tak

Rotterdan brachlen zc volgens ecn uitgekierrrl
schenra op hun plaats in hct  werk.  Di t
gel>er.rrcle rnk voor (lc .ranbruggcn n'ret een
nrininunr .r. in hulpn.rtriaal en een mobicle
kraan. Begin 1977 kon worden l)egonnen met
lrct slorten v.1n dc l icl 'rt l)eton nen ri jvloer van rle
.r.rnbrugpien aan de zuidzijde. Dat br.rclrt nog
wel enkele nroei l i jkheden mel z ich nrec.
Oncl.rnks hLrn koloss.tle .rinrclingerr r.trr ruirrr
lwee nreter hoo8 en ecn lenEle v.rn 52,60 metcr
hadden cle hooicll iggers niet clie sti, iheicl (l ie

ervan kon u,orden vern,achl. Hct wis
noodzakeli jk een ti jdeli jk nrontagcverl)an(l aan
le l)reng,en om deze liggers op hun pl.rats te
houden. C)p de l ichtbek)nnen oncle'rgroncl
werd een asfaltla.rg aangelrracht. De nriclclen-
overspanningen waren in bt.ral 150 nreter lang

Een nieuwe weg word aangelegd

{427} met een brug over de Lek

ten oosten van vianen.



De brug bij Vianen werd op den
duur toch te klein. Een nieuwe

brug verrtst naast de oude en de
schrijver volgde ook die bouw
van nabi.

eD l lchccl in sta.t l  ui tgevoer(|.  Dnarop wercl cle
asf. l l t laag a.rngebraclrt  op cen nret r i l ) l len ver,
stefkte cloorgn.rD(lc stalcn plaat.

De Lekbrug in de A27 open!
Vele jarcn h.rd cle aanleg v.rncle A27 r le

genrocdcren bezig gehouclen, zckcr v.rn cle

l ienreentebesluu|1le|s v.rn Vi.rnen. Einclel i  jk was
het zover. c)1> r,,oensclag 24 jUni l9U1 ky,/.  r

een ui tgcbreic l  gezelsch.rp bi jecn o1t he' t
inclustr ietefrein VianeD-Hatiostein. De l turge

nreesler v. lr  Hagestein sprak nanrr:ns clc

Ll .  r rx (  n le| |  Vi , | l ]en.  l ln l (  r r .  Nir ,Lr ! \e| lc t  e l

Utfecht ovef cle gcrvclcl ige hoeveelheir l  z,rr-r<l
( l ie rro(l ig was geweest als on(le{.ar()nd voor clc
wcg en cle loefi t  n.rdr ( lc l l rug. Hi j  t I i t te zi jn
zorgen over de ! l |() te wnterl) l .rs cl ie cl.rarcioor in
Hngcslcin was .rchtergebleven. Tenslottc sprnk
lrr l  r le l tool ,  u i t  t l . t t  \ t . l r 'n rr , r  r l *  o l 'en nc,  r , r r r
cle brrrgl verlost zou zi jn van een extrcnto
verkeersoverl. ist.  De C()mmiss.rr is \ , .rD de
Koningin in Ulrccht,  nrr .  P VaD Di jke,  her innef
( le ook nof. i  .ran cle \ !eg (kx)r Anrel iswcer(|.
Daan.r kon nrinister Tui jnnrdn ecn l int cloor
knippen en de brug voor gieopencl verkl.rren.
Het talr i jke gc.zelschap l iep van zricl  n.rar
noorcl ovef cle brug en ninr 1: l .r .r ts in l trrssen <l ie
cl.ramn (le 427 "open reclen" tot . l . tn LLlnetten-
Over cle wcstel i jke r i jba.rn r"rer<l ( le tc[Lt l ] , tocht
ianv.r.rrcl ,  langs een naast clc l trrrg h.tngencle
lLrclrt l )al loin nret .r ls opschrif t  "Leklrrug Vi.rnen,
geen l)fuf l  tc veel".  Dal opschri i t  zou iD clc toe-
konrst bew.r.rf l rei( l  w()rclcn. Tefwij l  on(ief (te

tonen vi l ' r  clc nruziekkapel v. ln Rijkswatersta. l t

de plechtigheid len einck: l ic;r,  begon het ver-
keer zicl t  over de nicuu,e noorcl-zuicl verbir-r
( l ing een $,cf]  te zoeken. Dat lvas een gewclcl i-
ge vcf l iclr t ing van cle clruk op clc 42, ontcl. l t  cle
vefwnchling rv.rs c1.-rt  gcnticlclelcl  dert i l lc luizen(l
voeduigcn per clag gebruik v.rn cle brug zouclen

Il(rnn nraken etr cl ie hoefclcn d!s niet nteer over
cle booglrrug tc g.r. lr .  Strai iefe merl ici jnen
zouclen eclr tef  nor l ig bl i jkcn ont het
f i leprobleenr en het slr-r ipverkeer ron(l  Vianen
ol) te heiten.
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Van staal naar beton
De overgang van het gebruik van staal

inplaats van hout was voor Rijkswaterstaat een

Brote stap geweest die ze voorzichtig haclgezet.
Zo werd bij de geheel in hout uitgevoerde
schipbrug Vianen - Vreeswijk pas in 1888 de
raad van ingenieur Bleckman ui t  1B81
opgevolgd. Die had voorgesteld om de houten
schepen waar de ri jvloer van de brug op rustte
geleideli ik door i jzeren schepen te vervangen.
Pas in 1923 wercl de bovenbouw van de
schipbrug in staal uitgevoerd. Ook beton had
een behoorli jke ti jd nodig om ingeburgerd te
raken bij Rijkswaterstaat. ln het jaar 1901
werden bij de sluiswerken ten westen van
Utrecht voor die ti jd grote lroeveelheden beton
verwerkt dat met i jzeren staven werd versterkt.
Als deskundige op dit gebied was hiervoor
M. Dumas ui t  Den Haag aangetrokken.
Deze had ook geadviseerd bij de aanleg
van de sluizen van lJmuiden. Dumas verte8en-
woordigde in die ti jd de zeer bekende
Franse betondeskundige Francois Hennebique.
Hennebique had zich niet alleen verdiept in
beton maar ook in de nrogeli jkheden en
onmogeli jkheden met het daarin aanBebrachte
betonijzer Om van deze kennis gebruik te
kunnen maken dacht nren eerst om
Hennebique zel f  naar Neder land te laten
komen. Het was ecl'rter goedkoper om de
ingenieurs H.F. Beijerman en H. Van Oordt een
dienstreis te laten maken door Engeland, Belgid
en Frankr i jk .  Dat gebeurde in i901. Het doel
van de reis was niet alleen een studie van beton
in hel alBemeen. nraJr voonll de loep.rssing van
i jzer in belon( onslrucl ies.  In Jndere Fransmdn,
Freyssinet, maakte in het be8in van de
twintigste eeuw voor het eerst gebruik van de
eigenschappen van staal dat bij belasting goed
trekkrachten op kan nemen in combinatie met
beton dat uitstekend druk kan verdragen. Door
nu het betonijzer als het ware uit te rekken en
het daarna met beton te omgeven, zal het
betonijzer na het verstenen van l 'ret beton zijn
oude stand weer in wil len nemen en zodoende

druk uitoefenen binnen het beton. Van de
eigenschappen van beide materialen werd en
wordt nog steeds gebruik gemaakt voor het
maken van steeds grotere in beton uitgevoerde
overspanningen. Het berekeneD van construc-
ties in "gewapend beton" vereist een behoor
Ii jke specifieke kennis. Buiten het berekenen
van het staal en het beton is het nodiS dat de
samenstell ing van lret beton optimaal is. A.rn
cleze drie factoren zijn dan nog strenge voor-
waarden verbonden. Belangrijk is cle construc-
teur die cle plaats bepaalt waar het betonstaal in
de beton zal moeten worden geplaatst. De
werklieden die het op die plaats moeten aan-
brengen moeten ook zorgen dat het op die
plaats gefixeerd bli j t i . Het leidinggevend perso-
neel houdt controle op de iuiste samenstelinS,
de aanvoer en cle verwerking van de beton. Dat
alles kan maar tot 66n conclusie kan leiden:
bouwen doe je samenl

fen brug naar de 2l ste eeuw
Naarmate de afstand tot het jaar 2000

korter is, wordt er steeds meer over aftellen
gesproken. Veel herinneringen komen naar
boven aan wat in de afgelopen eeuw is gebeurd
en wat op verschil lende gebieden is bereikt.
Van de afgelopen eeuw kan zeker worden
gezegd dat de mobi l i te i t  r . tn r le mens et torm is
toegenomen. Het is daarbij niet meer mogeli jk
lokaal te denken. De oude schipbrug maakte in
1840 deel uit van de weg van Delfzij l  naar
Parijs, maar was toch vooral de brug tussen
Vianen en Vreeswijk. Tot 1936 was de breedte
van 6,4 meter van die brug genoeg om aan
redeli jk eisen te voldoen. Ook toen al nam het
verkeersaanbod spectaculair toe. In 1892 8in-
gen 8455 vierwielige voertuigen over de schip-
brug, dil igences, postkoetsen en boerenwa-
gens, 4526 tweewielige karren zoals handkar
ren en hondenkarren, en 4680 losse paarden en
koeien, evenals 1 70 953 voetgangers. In 1909
werden 4594 motorvoertuigen Beteld, t ien jaar

later 18 995 en no8 eens tierr iaar later 95 BB3
pet jaat of 262 per dag. Toen op 29 decenrber
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1933 de schipbrug voor het hoge w<tter was
weggenon'ren, stonden aan de kant van Vianen
29 voertui8en op de pont te wachten en bij
Vreeswijk 24. Dat werd een geweldige drukte
genoemcl.

Wat te doen als 95 B8.l voertuil ien niet
per jaar nr.lar per cl.rg de rivier over steken,
zoals in l99B het geval is? Al lanB tevoren
wezen tell ingen uit dnt op de brug ten westen
van Vianen en sinds 1981 op de l)ru8 bij
Hagestein op bep.r.l lde ti jdstippen fi levorming
zou optreden. ln 1989 werd besloten de 42 te
verbreden. De brug in de A2 kon niet breder
worden gemaakl, <laaronr moest een nieuwe
rivierovergang worden gelnuwd, ten westen
v.rn de l lestaande brug. Nog vele jaren zou cle
radio de bekende fi le voor de Lekbruggen
melden. In Vianen, w.rarbij n.r een herindeling
ook Hagestein,  Everdingen en Zi jderveld
lrhoren, werd de verkeersdruk overal gevoeld.
Vooral op spitsuren wordt de gemeente door
sluipverkeer overspoeld.

Intussen ontwierp de Bouwdienst van
Riikswaterstaat een betonnen brug. De brug
werd geconstrueer(l als een koker v.rn 532
meter lengte met daarop een 29 meter brede
riivloer, die aan beide zijden uitsteekt. Bij deze
construclie w.1s voor de lletonnen hoofdbalken
bij het hanrerstuk dat op de rivierpi,ler rust een
hoogte nodig van zeven meter en bij de
aansluit ing van de hoofdoverspanning op de
.l.tnbruggen een hoogte vnn twee meter
vii ienzeventig. Vnn dit verschil maakte de
architect d..rnkbaar gebruik Door vanaf de
doorgaande koker betonnen schoren aan te
brengen, wisselend van lengte, kreeg de
constructie een lucl'rt ig aanzien. Het werk werd
in 1997 a.lnbesteed en eind I 999 zal het eerste
verkeer over de brug kunnen ri jden.



Verantwoording

Wanneer je bijna langs de Lek geboren
bent, zoals de schrijver van dit verhaal, en er
een groot cleel van je jeu8d l.1ngs hebt
gezworven, dan is de rivier een belangrijk deel
van je leven. Mensen vestigden zich lanEs de
rivier en vonden een brede strook water wel
een veil ige grens. De rivier maakte lanBe ti id
een belangrijk deel uit van de verdediging van
het land. Dat alles wekte de nieuwsgieriSheid.
Gaan in je jeugd vele zaken langs ie heen, bij
het ouder worden kan die n ieuwsgierigheid de
overhand kri jgen, nieuwsgierigheid n.lar wat in
het verleden is gebeurd en naar wat ook nu nog
dageli jks bij de rivier gebeurt. ie zou dat alles
wel op wil len schrijven, maar dat bli ikt al snel
onmogeli jk. Keuzes maken is dan de eerste
stap. Het onderzoeksgebied werd afgebakend
tot zes kilometer rivier met Vianen als middel-
puDt en de dijken als grens. De aandacht is ir '1
hoofdzaak gericht op de oeververbindingen
door middel van een pont, een schipbrug en de
brug. De verbinding was vroeger vooral plaat

seli jk belangrijk, nraar tegenwoordig is het
belang veel breder.

Om de geschiedenis te achterhalett,
waren archieven de aangewezen plaats- Toch
konden gegevens daar s lechts spaarzaam
worden gevonden. Bij een bombardement in
maart 1945 op het Bezuidenhout in Den Haag
is veel materiaal verloren gegaan. Later maakte
een brandje in het archief, juist in de hoek waar
het materiaal over bruggen stond, de situatie
nog slechter. Veel is dan ook Bezocht in de klei
nere archieven. Ook is bij sommige bouwers te
rade gegaan. Daar waren door fusies vele
archieven inmiddels geruimd. Ondanks dat het
soms zoeken was naar de spreekwoordeli jke
spelden in hooibergen is bij het sanlenstellen
van dit boek alleen gebruik Bemaakt van origi-
nele archiefstukken. VerwijzinSen en noten zijn

niet opgenomen onrdat die teveel fuinrte zoLl-

clen innemen. Bi j  de foto's is hun herkomst vel

nreld, tenzi j  zi j  ontleend zi jn aan cle verzante-

l ing van de schr i jver.

De volgencle archieven zi jn geraaclple-

gd: c l iverse archieven in het AlSenteen

Rijksarchief te Den Haag, in het Ri jksarchiei

van Utrecht te Utrecht, in het genrecntearclt ief

van Utrecht, Anrsterdanr, Corinclrem, NieLrwe

gein, Vianen. Vreeswijk en Wageningen; het

Centrale Archievendepot van het Minislerie

van Defensie; cle U D iversiteitsl l ibl iotheek te

Utrecht; Scheepswerf De Schelde; Werkspoor

Utrecht; Constructiewerkplaats Hollandia te

Krimpen a.rn de lJssel; Ph. de KoninB jr.  te

Papendrecht en de heer Reclel i jkheid. Waar een

ingenieor of hooldingenieur is genoemd, slaat

zi jn na.-rnr niet al leen voor zi jn pefsooD, ma.1r

ook voor al le werkers cl ie op de een ol anclere

manier mee hebben gewerkt aan cle tot slancl-

konring van de brugpien.

En wanneer je op zo'n brug boven hel

wnter 5Lt.1t

en je ki jkt onr je heen

w.lt e/-sf.l.ll

z ie je alt i jc l  wel rverk van

Waterstaat.

M.J. Ververs
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Nadere gegevens

De schipbrug van 1813
Cornelis cle Beer, waterstaatsingenjeur

en ]5 jaar oud, kw.]l lr uit Corinchem en nao
de supervisie over ponten en wegen in de
provincie Utrecht. Hij beschikte over vak-
lieclen onr de brug tot stand te brengen,
dc conducleurs (laagsten in rang) l. Eskes,
A. Bosl'rouwer, A.W. Konijnenburg en de pikeur
(hun voonran) A.C. LLrca. Opzichter was De
Haerr rri l  Vi.rnerr. Met Cornelis de Beer gingen
zij mee Daar Zaltbonrmel onr daar ook een
sclripl)ruB te boLrwen.

De schipbrug van 1840
Volgens Claijs was de brug te maken

voor 5B 141 gulden en 55 cent.  Bi j  de
aanl)estcding waren aanwezig notaris Hendrik
v.-rn Onrnreren uit Utrecht, Eliza Cornelis Unico
van Doorn Lrit Utrecht als vertegenwoordiger
van Domcinen, err Willem Karel van Cennep
uit Den HaaS van de inspectie van Domeinen.
De aanbesteding was in drie kavels verdeeld.
Hel eerste perceel onrvatte het leveren en heien
v.1n twee beschoejingen voor het landhoofd en
zes i jsbrekers, het het leveren en bewerken v.rn
cle l>rugliggers, brugbalken, kalven en dragtbal-
ken met het nodige i jzer- en metaalwerk, het
leveren van de ankers, kettingen en touwen
voor het jn de richting houden en ankeren van
dc brugschepen en het stellen van de schragen
of bokken in die brugschepen en alles wat
lrodig zou zijn voor het goed functioneren van
de l)rug. Het tweede perceel was de bouw van
vjjfentwintig conlplete brugschepen. Het derde
perceel was het n]aken van twee veerhoofden
naast cle beschoeiingen en het onderhoud da
rvan tot .rpri l 1B41 . Het hele werk werd op 28
juni  1839 gegund aan Jan Cornel is Limbeek
voor 60 400 Bulden. Zijn borgen waren Pieter
Kloos Lrit Ameide en Cornelis de Laat uit
Gorinchem. De priis was Lriteindeli jk hoger dan

Domeinen had geraamd, vermoedeli jk omdat
op het laatst de eis was toegevoegd dat de brug-
schepen binnen het Nederlandse ri jk getim-
merd moesten worden. Limbeek voerde dat uit
in zijn werkplaats in Vreeswijk.

Voor de brug waren waren zesenvijft ig
balken nodig van vi j fentwint ig bi j  dert ig
centimeter en met de respectabele lengte van
twintig meter, maar ook een aantal van zesen-
twintig meter langl De palen voor de land-
hoofden moesten worden ingeheid met een
heiblok van vierhonderd pond (kg). Bij het
optrekken van dit heiblok zou elke arbeider
niet meer dan twaalf pond (kg) omhoog mogen
trekken. Minstens drieendertig mannen waren
dus nodig om de heipalen van dertig bij dertig
centimeter in de grond te heien. Voor de uit-
dri jfvakken werden door Waterstaat twee com-
plete i jzeren windassen ter beschikking gesteld,
af te halen bij het stoomgemaal te Arkel. De
schepen waar de brug op kwam te rusten,
nroesten van Wezels eikenhout worden
gebouwd. Zij kregen een lengte van vijft ien
meter en een breedte van vier meter en zestig
centimeter. De krommers in deze schepen
zoucien krom gewassen moeten zijn en alle
verbindingen onder water moesten met houten
nagels worden bevestigd.

ln 1846 leverde de Vianense smid voor
reparaties ruim achtduizend gesmede nagels
van vijf l ien centimeter.

In 1892 werd aan het eerste (gedeelte-
l i jk) i jzeren brugschip behalve dertienduizend
kilo i jzer ook nog drie kubieke meter eikenhout
verwerkt.

1896 De motoren voor de nieuwe
brugschepen in de ui tdr i j fvakken l iepen
op petroleum; ze werden geleverd door



machinefabrikant D.W van Renes uit Utrecht
voor 5550 gulden. De houten kamradtanden
kostten bii vervanging 70 cent per stuk. De
lier-en aswerken werden Seleverd door de
Utrechtse fabrikant Frans Smulders voor 9765
gulden. De beide i jzeren uitdri jfschepen wer-
den geleverd door Harmen Barnardus ui t
Amsterdam voor 6179 gulden. De schepen
hadden een diepgang van 0,35 meter aan de
voorsteven en 1,05 meter op de plaats van de
motoren.

1903-1904 Een nieuwe, i jzeren
werd gebouwd om te Sebruiken als
schipbrug was weg8enomen, 13 meter lang
3,60 meter breed. De firma Ceb. Jonker uit
Kinderdijk leverde de pont binnen 200 dagen
voor 3249 gulden "waterdicht, onbelast en
horizontaal in het water".

ln 1922 werden twee landhoofden van
de schipbrug vernieuwd door Adr ianus
Kelfkens uit Dordrecht voor 9989 gulden. De
len8te van de bru8, tot dan toe 172,66 meter,
werd daardoor 191 ,50 meter als Bevolg van de
flauwere hell ingen.

ln 1923 vond renovatie plaats van de
bovenbouw van de schipbrug door de NV
F. Kloos en Zn uit Kinderdijk voor 73600
gulden; de laagste inschritver was PJ. Eltink uit
Boxtel met 66 4oo Sulden.

Na 1923 werd een nieuwe pont

vervaardigd ter vervanginB van de pont uit
1903, door de NV Meiiers uit Zaltbommel voor
11 900 gulden, lang 18 meter en breed 6,19
meter, clraagvermoSen 40 ton.

De booSbrug van 1936
In 1931 was het westeli jk tracd naar de

nieuwe brug over de Lek begroot op 702 000
gulden, het oosteli lke tracd op 585 000 gulden.

Op 5 ju l i  1932 werden de eerste
werkzaamheden aanbesteed.

ln 1932 leverde het uitbaggeren van de
rivier en de uiterwaarden on8eveer 40 000 m3
specie op. Het aannemers en zandleveringsbe-
drijf NV A. De Croot Czn uit Bloemendaal
verrichtte het werk voor 12,7 cent per m3. Voor
elke m3 specie, hetzii Bestort hetzij verhandeld,
moest de aannemer aan Domeinen 5 cent
rechten betalen.

ln l93f werd de bouw v.rn cle land-
hoofden, de twee pij lers in de rivier en de zes
pii lers op het land aanbesteed. Achtendertig
aannemers schreven in. Zo'n hooS aantal was
in die ti jd gebruikeli jk, want er was Broot
gebrek aan werk. Het werk werd geSund aan de
N.V. Neder landse Beton Maatschappi j ,
voorheen H. Butzer's Belon en Waterbouw,
kortweg Bato. Bato wilde het werk maken voor
387 480 gulden met gebruik van Nederlandse
cement, algezien van trascement. Bij gebruik
van buitenlands cement zou het bedrag
zesduizend gulden Iager ziin. De re8erinA
bevorderde echter het gebruik van Nederlands
fabrikaat. Het verschil in pri js was niet al te

Broot, dus de keuze viel op Nederlandse
cement. De bekisting van de pii lers bestaat uit
betonstenen. Meer dan meer dan viift igduizend
stenen ziin daarin verwerkt.

Aanbruggen
De kosten van de aanbruggen waren

geraamcl op 540 000 gulden voor een stalen
ui tvoer ing (en bi j  u i tvoer ing in beton op
470 000 Bulden).

Hoofdaannemer van de twee aanbrug-
gen in plaatstaal was de Nederlandsche Dok
Maatschappij te Amsterdanr. Het werk werd
verdeeld. Voor het voeren van de directie zou
de Maatschappii t ienduizend gulden ontvan-
gen. Da.rrnaast moesl de Maalschappi, zorgen
voor de vervaardiging en leverantie van de
dwarsdragers, broekbalken, eindharren en de
nodige klinknagels.

De Rotterclamsche Droogdok Maat-
schappij maakte de hoofdliggers,
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De Nederlandsche Scl 'reepsbouw Maat-
schappij  uit  Amsterdan'r verv.rardigde de
l . rngsdragers en de verbanden daartussen,
evenals de rai ls voor de verfwagen en de
kabelbakken.

De Intenratjonale Scheepsbouw M.lat-
schappij  De Maas uit  Sl ikkerveer leverde cle
winclverbanclen, leuningen en de kantl iggers.

J. eD K. Snrit 's Scheepsweri en
Machineiabr iek Lr i t  Kinderdi jk nraaktc de
opleggingen eD de r i j i jzers.

De Rotterd. lmsche Mach inefabriek
Braal ieverde de conrplete wagens die nodig
waren voor het onderhoud v.rn het veriwerk
.r . rn de onderkant en de zi jkant van de
aanbruggen. Al deze tverkzaamheclen zoLlden
210 350 gulden vergen. Als een van de
onderaannemers zi jn werk zou laten l iggen,
nroesl de hooidaannenrer dat ondercleel
afm.lken voor het resterende beclrag.

Het nrontefen van cle onclerdelen
van de .r.1nl)rLrggen werd cloor Bi jker 's
Aannemingsbeclr i j f  aar'rgenolTten voor 1 20 094

8UrCen.
Voor de bouw van de aanltruggen

w.rs 330444 gulden rrodig. Het wefk was
aan8eDomen in deccntl ter l9J3 en moest op
1 augustus 1935 Sereecl zi jn. Dan zouclen
tussen de 2200 en 2300 ton i jzer en staal in de
kwali teiteD 5t 39, St 44 en St 54 zi jn verwerkt.
Daarl) i j  w.rs gerekend op 600 tot 750
kl inknagels per ton verwerkt j jzer.

In november 1914 werd het werk in cle
Lri terwaarclen aanbesteecl,  evenals het
verruimen v.tn het wiDterbed aan weerszi jden
van cle brug, het n'raken v.tn eeD aardel laan
voor de toegangswegen naar die brug en
het aanbrenl ien van verharcl ingen op cl ie
toeganSswesen van Straatstenen, over een
breedte van zes meter. De aannen-rer werd
verpl icht Nederlandse cement te gebruiken,
nraar het zand kon hi j  h.r len waar hi i  wi lde. Dat
nocht hi j  ook ui t  de Maas halen, tussen
ki lometerp.r len 217 en 221. PC. Zanen ui t

Bloemendaal zou dit werk gaan Lritvoercn voor
:109 700 gulden.

Zanen zou ongeveer 240 000 kul)ieke
meler zand baggeren ui t  de Maas tussen
Heerewaarclen en Lith, ter verltetering van het
rivierbed. Het l iebaggerde zand bleek grover te
zijn en had daardoor een hoger soorteli jk
gewicht dan voor de opritten was omscbreven.
Dat bleek toen Zanen, die in kubieke meters
had gerekend, het vervoer per ton ntoest
betalen. Dat kostte 6500 gulden extra. De
aannemer zoLr voor 700 gulclen extra nog eens
130 000 ton zand uit de Maas ba88eren. Dat
zand was hard nodig om de verzakkingen te
verhelpen in de noordeli jke aardebaan van de
Lekdijk naar het lanclhoofd. Voor elke verwerk-
te kubieke meter grond kreeg de aannnenrer
l)ovf,tdien veerliH cenl. lol cen .nd\imu,n v.l
t ienduizend gulden.

De overspanning in het midden
De vaste brLrg heeli een boog van 160

nreter lang. De aanbruggen hebben elk vier
vakken van ruin] 42 meter lengte.

De Brootste l 'roogte van cle boog
verhoudt zicl 'r tot cle lengte van de l)oog.1ls
1:  5,6.  De twee bogen waren aan de
onclerzijcle 2,80 meter breed en bovenaan
3,85 nreter Dat kwam niet geheel overeen met
de momeDtenli jn, zo rapporleerde ndnllsen,
maar door cle verhoging van cle boog van de
grote overspanning ltam de sterkte zodanig toe
dat de ri jvloer van de overspanning in beton
kon worden uitgevoerd.

Voor de m iddenoverspan n ing van cle
brug nraakte De Schelde te VlissinSen de
bogen, de hangers en de trekbanden, samen
1550 ton.

De NV Nederlandse Dok Maatschappit
te Amsterdam maakte de dwarsliggers en de
eindharren,204 ton.

De NV Neclerlandse Scheepsbouw
Maatschappii te Amsterdan't maakte de
portalen, trottoirl iggers en de bovenwindver-
banden, 310 ton



De NV Rotterdamse Droogdok
Maatschappij de langsliggers van de ri jvloer,
het onderwindverband en de baan voor de
verfwagen. 342 ton.

De NV Internationale Scheepsbouw-
maatschappij De Maas te Slikkerveer maakte de
leuningen, de kantliggers en de kabelbakken.
79 ton.

De NV j. En K. Smit, Scheepswerven en
Machinefabr iek te Kinderdi jk maakte de
opleggingen, de ri j i jzers, trottoiroverBangen en
een complete verfwagen, 108 ton.

De montage, uitgevoerd door Bijker's
Aannemingsbedrijf, werd aangenomen voor
166 1 00 gulden.

Totale kosten van de middenoverspan-
ning (vervaardigen, vervoet monta8e) 388 723
gulden; 2600 ton staal in de kwaliteiten St 37
en St 52, voor een groot deel geleverd door
Waterstaat.

De kraan op het werk kon bil een vlucht
van tien meter dertig ton hijsen en bij de
grootste vlucht, 23 meter, kon hij nog tien ton
hi jsen.

In januari 1945 leed de brug door het
bombardement de volgende schade: de
westeli jke hoofdligger van de aanbrug aan de
zuidzijde was zwaar beschadigd en naar buiten
uitgebogen, bij de vijfde dwarsdrager was een
scheur van twee centimeter in de l i j fplaat, de
vierde en de vijfde dwarsligger hadden geen

verbinding meer met de hoofdligger en de
vijfde dwarsdrager was geheel onbruikbaar
geworden door grote scheuren en Baten. Drie
langsliggers en een gedeelte van van het
onderwindverband waren weggeslagen.

Hulpschepen van de pont tussen 11 mei
en 15 november 1945: de motordekschuit Jan
Pieterz Coen van H. Van Raamsdonk uit
Amsterdam, 158 dagen gehuurd; de Weesper-
karspel 34 van de pluimveevoederfabriel Sluis
uit Weesp; de Slavonia van de Fijnhouthandel
ui t  Amsterdam, 162 dagen; de Nel l ie van

kolenhandelaar N.J. Coes uit Amsterd.lm, 123
dagen; de motordekschuit M 3518 van de firma
M. de Zwart uit Amsterdam, 30 dagen; de
Nooit Volmaakt van A. Lenten-Molenaar, l68
dagen.

1947. Verdeling van het herstelwerk
Werkspoor in Utrecht, hoofdaannemer,

de reconstructie van de [-ngen en de hangers,
montage van alle onderdelen;

De Vries Robb6 & Cie uit Corirrchem
herstelde de bovenw indverbanden en de
constructiedelen onder de ri jvloer;

Pletteri j voorheen Enthoven uit Delft
herstelde de trekbanden.

De hulpconstructie in de rivier werd in
l2 weken g,ebouwd door de NV lol Adrneminq
van werken, voorheen H.J. Nederhorst te
Couda, voor 3l 1 50 gulden.

1945-1948
De Baileybrug had buiten de aankoop

van de brugmaterialen een bedrag van 800 000
gulden arn e\ ploilalielo\ten Bevergd

De boogbrug had 1 959 206 Sulclen
Bekost waarbij ook nog de kosten van het in
uitvoering zijnde brugdek en het schilderwerk
moesten worden bi jgeteld.

1949
SchildersbedrijfA.L. de Bok uit Leer(Lrnl

verfde het i jzerwerk voor 33 300 gulclen,
exclusief de verf.

1964-1967
De oprit aan de zuidzijde van de Lek

werd verbreed met honderdduizenden kubieke
meters zand uit het stuwcomplex te Hagestein
door de firma gebroeders Vos uit Oude Tonge.
De verharding werd aangebracht door door
de firma C. Sneefkerk uit Ameide in 1965.
De verbreding aan de oprit aan de noorclziide
werd uitgevoerd door de NV Aannemings
maatschappij Loeve uit Pijnacker in |966.

82



Het verleggen van de fietspaden naar de
bLritenzijde van de brug, buiten de hootciover-
spanning, werd uitgevoerd door de firma Krikke
uit Utrecht als parallelwegen met een breedte
van 4 fieter, bestenrd voor al het langzame ver-
keer. Bij de aanbruggen werden deze parallel,
wegen opgelegcl op verlengingen van de
l)estaande brugpeilers. Deze overspanningen
met een lengte van ruim 45 meter bestonden uit
twee voorgespannen betonnen balken. Bij de
boog werd de verbreding verkreSen door
miclclel van een uitkragende ijzerconstructie
t1967).

De brug bij Hatestein in de A27:
De onderbouw werd geheel van beton

vervaardigd, maar aan de r i jv loer en cte
draagconstructie werd ruim 5600 ton i izer
verwerkt. Kosten ruim 3B nti l joen gulden.
De fr . rnder ing van de pi j lers rust te op
bctonnen palen van 45 x 45 cm. Het zuideli jk
landhootcl werd gefundeerd op stalen kokerpa-
len (up 105) nret dichtgelaste bodem. De fun-
clering van het noorder landhoofd werd samen-
gesteld uit een damw.rndscherm profiel P sp
500 L.

De brug kreeg een lengte van ongeveer
730 meter en een hootdoverspanning van 162
meter. Tussen de geleiderails ("vangrails" in de
volksmond) kreeg het verkeer twee maal 12,25
nreter ruimte.

Aannemer van de onderbouw was
Ph. de Koning jr. uit Papendrecht. Het heiwerk
werd oit8evoerd door de firma Van de Berg
uit BerBsenhoek. Het verwerken van de
staalconstructie was in handen van Hollandia
Kloos bv ui t  Kr inrpen aan de Ussel ,  d ie
reeds in november 1976 de eerste montage-
werkzaanrheden kon uitvoeren.
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